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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

«كابيتال كونترول» مجمد وخالفات
على التعيينات المالية

الغاية منه إراحة المصارف وقوننة مخالفاتها،
سقط مشروع الـ«كابيتال كونترول» بالضربة القاضية .ببساطة ،ألنه إذا كانت ّ
من دون أن يؤدي إلى حماية المودعين ،فهو لزوم ما ال يلزم .وتزداد أهمية غض النظر عن المشروع الحالي عندما يتبين
أن اإلجراءات المقترحة فيه غير مضمونة التنفيذ .ببساطة ،ألنها غير مبنية على أرقام واقعية لموجودات المصرف
المركزي ،في ظل رفض رياض سالمة الكشف عن األرقام
ال ـ ـع ـ ـبـ ــارة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة تـ ـق ــول «تـ ـ ــم أخ ــذ
م ــاحـ ـظ ــات ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ـش ــأن م ـش ــروع
الكابيتال كونترول ،على أن يستكمل
الـبـحــث ف ـي ــه» .لـكــن ال ــواق ــع يـشـيــر إلــى
أن املشروع الــذي كان مطروحًا ُسحب
مــن ال ـت ــداول .سحبه وزي ــر امل ــال غــازي
وزني ،بعد املوقف الصريح الذي أعلنه
الــرئـيــس نبيه ب ــري ،بــأن هــذا املـشــروع
غير وارد عنده ألنه «مخالف للدستور
ويسيء للمودعني».
في جلسة الحكومة امــس ،طلب وزير
املـ ــال س ـحــب املـ ـش ــروع .ف ـســألــه رئـيــس
الحكومة عن السبب ،فــرد بأنه توجد
مشاريع مقدمة غير ما عرضه (اعدت
وزيرة العدل مشروعا بديال بالتشاور
م ــع ث ـمــان ـيــة وزراء) .فـ ــرد ديـ ـ ــاب ب ــأن
سـحــب امل ـش ــروع ال ي ـجــوز وانـ ــه اطـلــق
الـنـقــاش انـطــاقــا مــن ورق ــة وزي ــر املــال
الذي عاد وشدد على قــراره بالسحب.

بال الكشف عن موجودات
مصرف لبنان ال يمكن إقرار
قانون قابل للتنفيذ
فرنجية يهدد باالستقالة
من ّالحكومة :دياب وباسيل
يتفردان بالتعيينات
ل ـي ـت ـبــن الحـ ـق ــا انـ ـ ــه قـ ـ ــال بـ ـ ــأن الـ ـق ــرار
م ــن ع ـنــد ال ــرئ ـي ــس بـ ــري .ف ـق ــرر رئـيــس
الحكومة ان يزور رئيس املجلس اليوم
في عني التينة ملناقشته في االمــر الى
جانب ملف التعيينات املالية وملفات
اخــرى تتعلق بالتشريع حيث تحتاج
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ــى رزم ـ ــة ق ــوان ــن عــاجـلــة
ملواجهة االزمات القائمة.
ه ــل تـسـيــر الـحـكــومــة ب ـم ـشــروع بــديــل،
أم يقفل املـلــف نهائيًا وتـتــرك السلطة
للمصارف؟ األمــر لــم يحسم بعد ،لكن
النقاش األساسي متعلق بالغاية من
ال ـق ــان ــون :ح ـمــايــة امل ــودع ــن أم تـبــرئــة
املـ ـ ـص ـ ــارف؟ ح ــاك ــم املـ ـص ــرف امل ــرك ــزي
ري ــاض ســامــة سبق أن أبـلــغ املعنيني
ب ــأن الـغــايــة مــن الـقــانــون املـطـلــوب هي
حـمــايــة امل ـص ــارف ،خـصــوصــا أن ـهــا لم
ت ـعــد تـمـلــك األم ـ ـ ــوال .ل ـكــن ف ــي امل ـقــابــل،
فــإن وجهة نظر أخــرى ،يتبناها حزب
ال ـل ــه وح ــرك ــة أمـ ــل ،تـشـيــر إل ــى أن ــه إذا
كانت املصارف ال تملك األموال ،فلماذا
الـ ـق ــان ــون مـ ــن أسـ ــاسـ ــه س ـ ــوى إلراح ـ ــة
املصارف؟ وملاذا قوننة إخراج األموال
من البلد بحجة التحويل إلى العائالت
واألبـنــاء الذين يتعلمون في الخارج؟
س ـقــف الـخـمـســن أل ــف دوالر املـقـتــرح
مــرتـفــع ج ـدًا ،وهــو بحسب إحـصــاءات
أولـيــة ،يعني إمكانية إخ ــراج مــا يزيد
عـلــى مـلـيــار دوالر سـنــويــا مــن لـبـنــان،
مــن دون الـقــدرة على تحديد مــن الــذي
ً
يحتاج فعال إلى تحويل األموال ،ومن
الذي يملك حسابات في الخارج ويريد
إخراج بعض أمواله من لبنان.
ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ف ـ ــي األم ـ ـ ـ ــر ل ـ ــم يـ ـنـ ـت ــه ب ـع ــد،
ل ـكــن بـحـســب خـبـيــر م ــال ــي م ـط ـلــع ،من
ّ
الـضــروري وضــع قــانــون ينظم مسألة
الـ ـقـ ـي ــود ال ـ ـتـ ــي ت ـف ــرض ـه ــا امل ـ ـصـ ــارف،
واملسألة تتعلق بأي قانون نريد.
املـ ـش ــروع بـصـيـغـتــه امل ـق ـتــرحــة يـقــونــن
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اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي ت ـن ـفــذهــا املـ ـص ــارف
ب ـش ـك ــل اسـ ـتـ ـنـ ـس ــاب ــي ،فـ ـه ــل كـ ـ ــان ه ــذا
ه ــو املـ ـطـ ـل ــوب؟ ه ــل امل ـط ـل ــوب تـشــريــع
مخالفات املصارف أم إيجاد حل ينهي
سطوها على أموال املودعني؟
إذا كانت حماية أمــوال املــودعــن هي
ال ـ ـهـ ــدف ،فـ ــإن ذلـ ــك ل ــن ي ـك ــون مـمـكـنــا
م ــن دون م ـع ـلــومــة أس ــاس ـي ــة تـعـطــي
الحكومة ال ـقــدرة على تقدير املوقف
والـسـقــوف املــالـيــة :كــم يملك مصرف
لـ ـبـ ـن ــان مـ ــن األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،ومـ ـ ــا هـ ــو ق ــدر
موجوداته ،وكم تملك املصارف ،وكم
يملك املــودعــون؟ مــا هــي املبالغ التي
يستطيع مصرف لبنان التصرف بها
م ــن م ــوج ــودات ــه؟ أي ق ــان ــون ال يبنى
على هذه املعلومات ،وغيرها ،يكون

ناقصًا ،ببساطة ألن أقــل اإليـمــان إذا
أردت أن ت ـقـ ّـر قــانــونــا عــن األمـ ــوال أن
ت ـع ــرف ك ــم ه ــي ه ــذه األم ـ ـ ــوال .وعـلــى
سبيل املـثــال ،عندما أش ــارت مسودة
املشروع إلى السماح بتحويل  ٥٠ألف
دوالر إلــى الـخــارج سـنــويــا ،هــل تأكد
م ـع ـ ّـدوه مــن أن ه ــذه األمـ ــوال متوفرة
ل ـ ـ ــدى امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف أو ل ـ ـ ــدى املـ ـص ــرف
امل ــرك ــزي؟ م ــاذا لــو لــم تـكــن مــوجــودة؟
وم ــاذا لــو كــان املــوجــود أكـثــر بكثير؟
ً
ول ــذل ــك ،ف ــإن قــان ــونــا ق ــاب ــا للتنفيذ
ً
يتطلب أوال معرفة حجم مــوجــودات
املصرف املركزي واملصارف التجارية،
وثانيًا أن يكون الهدف منه الحفاظ
عـلــى حـقــوق املــودعــن ،بـمــا يتماشى
مــع سـيــاســة اقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة

يفترض أن تملكها الحكومة .أي أمر
آخ ــر ،ال ي ـكــون س ــوى تـشــريــع لسرقة
املصارف ألموال الناس.
ً
وب ــال ـت ــال ــي ،ب ـ ــدال م ــن امل ـس ــارع ــة إلــى
فرض قوانني قد تزيد املشكلة ،يجب
ً
البدء أوال ،ومجددًا ،بمعرفة كم يملك
م ـصــرف لـبـنــان مــن األمـ ـ ــوال ،والـكــف
ع ــن س ـي ــاس ــة ال ـت ـس ــاه ــل م ــع عـمـلـيــة
إخـفــاء املعلومات عــن الــدولــة ،مالكة
املصرف املركزي ،الذي يتذرع حاكمه
ً
باالستقاللية ،متجاهال أنها تتعلق
بوظيفته الروتينية فـقــط .لـكــن ،في
مطلق األح ــوال ،أمــا وقــد أثبت فشله
فــي أداء مهمته ،فلم يعدم باإلمكان
الحديث عن االستقاللية ،وبالتالي،
يفترض أن ال تلزم الحكومة نفسها

بـمـشــروع قبل أن تـعــرف أنـهــا قــادرة
على تنفيذه.
بـ ــالـ ــرغـ ــم مـ ـ ــن س ـ ـحـ ــب االقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراح ،إال
أن ال ـن ـق ــاش ل ــم ي ـح ـســم ب ـش ــأن ــه ب ـعــد،
وس ــط خ ــاف ج ــدي بــن ال ـ ــوزراء على
كيفية مـقــاربــة املـلــف ووجـهـتــه العامة
وال ـس ـقــوف امل ـق ـتــرحــة ،ف ــي ظ ــل إص ــرار
عدد من الوزراء على السماح بتحويل
األمـ ـ ــوال إل ــى الـ ـخ ــارج (بـعـضـهــم لــديــه
أبناء يعيشون في دول غربية).

الخالف مستمر على التعيينات
ل ـي ــس ب ـع ـي ـدًا ع ــن املـ ـص ــرف امل ــرك ــزي،
لـ ــن ت ـش ـه ــد ج ـل ـس ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
غ ـ ـدًا ت ـع ـيــن ن ـ ــواب ال ـح ــاك ــم وأع ـض ــاء
ل ـج ـنــة ال ــرق ــاب ــة ع ـلــى امل ـ ـصـ ــارف ،إذ ال
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مهزلة إطالق الفاخوري
لن تنسحب على ترسيم الحدود
يـ ــزال ال ـخ ــاف قــائـمــا ب ـشــأن األس ـم ــاء.
وكـ ـ ــان رئـ ـي ــس تـ ـي ــار املـ ـ ـ ــردة سـلـيـمــان
فرنجية خير ّ
معبر عــن هــذا الخالف،
إذ ق ـ ــال ،ف ــي ت ـغ ــري ــدة ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر»:
«بــدل التركيز على معالجة املواطنني
ودعمهم وإعالن حالة طــوارئ ،يجري
اس ـت ـغ ــال ان ـت ـش ــار فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
لتهريب التعيينات وإمــرار الصفقات.
ال نــريــد حـ ّـصــة ،ولـكــن نتمنى تأجيل
االستحقاق الخالفي وغير الضروري
حاليًا للوصول إلى تعيينات شفافة.
وفي ما خص مشاركتنا في الحكومة،
فسيبنى على الشيء مقتضاه!».
تـهــديــد فــرنـجـيــة وص ــل إل ــى حــد طــرح
مشاركته في الحكومة على الطاولة،
وق ـ ـ ــد ت ـ ـبـ ــن ،ب ـح ـس ــب مـ ـ ـص ـ ــادر ت ـي ــار
«املــردة» ،أن االعتراض مرتبط باتهام
ف ــرن ـج ـي ــة ل ــرئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة بـطـبــخ
التعيينات بينه وبــن النائب جبران
ب ــاس ـي ــل ،م ــن دون مـ ــراعـ ــاة األطـ ـ ــراف
األخرى.
وبحسب املعطيات املـتــوفــرة ،فــإن من
األس ـم ــاء ّ امل ـط ــروح ــة ،لـنـيــابــة الـحــاكــم،
عــن الـســنــة :سليم شــاهــن (اسـتــاذ في
الجامعة االميركية ولديه ّخبرة كبيرة
فــي الـعـمــل املـصــرفــي ويـفــضـلــه رئيس
الحكومة) ،مازن سويد ،رمزي يونس.
أم ــا ّع ــن الـشـيـعــة ،ف ـهــم :ط ــال سـلـمــان
(يـفــضـلــه ال ــوزي ــر الـســابــق عـلــي حسن
خليل وهــو سيخسر عمله فــي فريق
الـ ـ ــ undpال ــذي تـتـجــه الـحـكــومــة اللـغــاء
العمل معهم واالب ـقــاء على مجموعة
ص ـغ ـي ــرة ش ـ ــرط ان ت ـت ــول ــى امل ـن ـظ ـمــة
ال ــدول ـي ــة دفـ ــع روات ـب ـه ــم ال الـحـكــومــة
اللبنانية) ،وائ ــل حـمـ ّـدان او املحامي
وسـيــم مـنـصــوري (يـفــضـلــه محيطون
بــالــرئ ـيــس ن ـب ـيــه بـ ـ ــري) ،وائ ـ ــل ال ــزي ــن،
سـمـيــر س ــام ــة ،صــائــب ال ــزي ــن ،أسـعــد
خشيش وعلي نحلة.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،فـ ــإن امل ــرش ـح ــن ل ـتــرؤس
لجنة الــرقــابــة عـلــى امل ـصــارف (سـنــي)
هــم :مــايــا ّ
دب ــاغ (األوف ــر حـظــا) ،نادين
حـبــال (زوج ــة فــادي عسلي مــديــر عام
ب ـن ــك س ـ ـي ـ ــدروس) ونـ ــاصـ ــر ال ـش ـه ــال.
كـمــا يـتــم الـ ـت ــداول بــاألس ـمــاء الـتــالـيــة،
ل ـع ـضــويــة ال ـل ـج ـن ــة ،ع ــن امل ـس ـي ـح ـيــن:
طــونــي ش ــوي ــري ،غــابــي مــزهــر ،هنري
ش ـ ــاول ،م ـ ــروان م ـخــايــل ،م ـنــى فيليب
ّ
خـ ـ ـ ــوري ،وت ــانـ ـي ــا مـ ـس ــل ــم .أم ـ ــا ب ـشــأن
األسـ ـم ــاء امل ـط ــروح ــة ملـنـصــب مـفــوض
الحكومة لدى املصرف املركزي ،فهي:
كــريـسـتــال واك ـيــم وم ــوري ــس دومــانــي.
(هناك مشكلة في هذا املنصب لناحية
ض ـ ـ ـ ــرورة ان يـ ـك ــون م ــوظـ ـف ــا وعـ ـم ــره
تحت األربعني سنة ،وملا تعذر ايجاد
موظف مناسب يجري اقتراح اخرين
م ــن خـ ــارج املـ ــاك) فـيـمــا يـتــم ال ـت ــداول
باسم وليد قادري لألسواق املالية.
وب ـح ـس ــب مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ،االت ـج ــاه
األكـبــر هــو لتعيني مــايــا دب ــاغ رئيسة
للجنة الرقابة على املـصــارف .ويبدو
ّ
أن رئ ـيــس الـحـكــومــة ح ـســان ديـ ــاب ال
يعارض هذا الطرح ،الذي يسعى إليه
الــوزيــر راوول نعمة ،كما يسعى إلى
ّ
تـســويــق اس ــم تــانـيــا مـســلــم عــن املقعد
املــارونــي .فــي املقابل ،فــإن ّ
مقربني من
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـم ــاد مـيـشــال
ـادة تعيني جوزف
عون يضغطون إلعـ ُ
ســركـيــس ف ــي امل ــرك ــز امل ـخ ـصــص عــرفــا
للموارنة ،واملـعــروف عن سركيس أنه
ال يأتمر بــأوامــر ري ــاض ســامــة .على
ان تكون الخطوة مقرونة ايضا بدعم
بــإعــادة تعيني أحـمــد صفا عـضـوًا في
اللجنة.
مـعـلــوم ان حــاكــم مـصــرف لـبـنــان ابلغ
ام ــس ن ــواب ــه االربـ ـع ــة ان ــه تـبـلــغ ق ــرارا
ح ــاس ـم ــا بـ ـع ــدم عـ ـ ــودة اي م ـن ـهــم ال ــى
منصبه .وكذلك ابلغ القرار نفسه الى
رئ ـيــس لـجـنــة الــرقــابــة عـلــى امل ـصــارف
سمير حمود.
(األخبار)

ميسم رزق
كانت البالد على أعصابها مع بلوغ وباء
«ك ــورون ــا» شـفــا االن ـت ـشــار ،حــن دهمت
ـامــر الـفــاخــوي،
املشهد أخـبــار العميل ُ عـ ِ
ب ـعــدمــا ت ـق ــرر «ال ـت ـف ــاه ــم» ع ـلــى إس ـقــاط
ج ــرائ ـم ــه بـ ـم ــرور ال ــزم ــن ب ــن ال ــوالي ــات
ـات فــي بيروت.
ُاملتحدة األميركية وجـهـ ٍ
املشكلة فــي إطــاق الـفـّـاخــوري وتهريبه
فـ ــي مـ ــا بـ ـع ــد ال ي ـت ـل ــخ ــص «ب ـح ـج ـم ــه»
كعميل فحسب ،بل يشمل أيضًا السماح
لألميركيني بممارسة الضغط وتحقيق
مــا ُيــريــدونــه .قالها األم ــن الـعــام لحزب
الله السيد حسن نصر الله فــي ُخطابه
طارحًا أمثلة عن احتمال املطالبة
األخيرِ ،
ُبترسيم الـحــدود البحرية مــع فلسطني
املحتلة ،وفقًا للمشيئة األميركية ،تحت
طائلة العقوبات.
قــد يجد البعض الـكــام عــن االهتمام
األم ـيــركــي بملف تــرسـيــم ال ـح ــدود في
ذروة انتشار الوباء في العالم وانعزال
ً
الدول على قاعدة «نفسي أوال» ضربًا
من ضروب املبالغة .لكن ماذا لو انتهى
بسوط
كل ذلك فجأة ،وعاد األميركيون
ٍ
أشـ ّـد؟ هل سنكون أمــام مؤامرة أخرى
ألن هـنــاك مــن سـيـعــود ويـقـتـ ِـنــع تحت
ضعفه؟
الضغط بأن قوة لبنان في
ِ
ُ
منذ أيلول املاضي ،جرى تجميد ملف
الحدود البحرية ،وتحديدًا بعد زيارة
ق ــام ب ـهــا امل ـب ـعــوث األم ـي ــرك ــي مـســاعــد
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة دي ـف ـيــد شـيـنـكــر إلــى
ب ـ ـيـ ــروت ،الس ـت ـك ـم ــال مـ ــا ب ـ ـ ــدأه سـلـفــه
ديفيد ساترفيلد الذي تولى التفاوض
غـ ـي ــر امل ـ ـبـ ــاشـ ــر ب ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان وال ـ ـعـ ــدو
اإلســرائـيـلــي بـشــأن الـتــرسـيــم .وساطة
ّ
باشرتها واشنطن عام  ،2012وتولها
الــدب ـلــومــاســي ف ــري ــدري ــك هـ ــوف ،ال ــذي
ُ
تقاسم املنطقة املتنازع عليها
اقترح
عبر حصول لبنان على  500كيلومتر
م ــرب ــع ،والـ ـع ــدو ع ـلــى  360كـيـلــومـتـرًا
مربعًا ،وفقًا لخط رسمه صــار ُيعرف

الحـ ـق ــا ب ـ ــ«خـ ــط ه ـ ـ ــوف» ال ـ ـ ــذي رف ـضــه
ل ـب ـن ــان .اس ـت ـك ـمــل املـ ـف ــاوض ــات املــوفــد
األم ـيــركــي آم ــوس هــوكـشـتــن ُمـتـقــدمــا
ب ـم ـس ــودة اقـ ـت ــراح تـعـطــي ل ـب ـنــان 600
كيلومتر مــربــع مــن املنطقة «املـتـنــازع
عـلـيـهــا» ،مــن دون أن ُيـكـتــب القـتــراحــه
الـ ـنـ ـج ــاح .ن ـ ــام املـ ـل ــف  ٤س ـ ـنـ ــوات ،ب ــدأ
ال ـك ـي ــان ال ـص ـه ـيــونــي خ ــال ـه ــا عـمـلـيــة
الحفر في حقل «كاريش» على الحدود
اللبنانية ،إلــى أن ظـهــرت فـجــأة بداية
الـعــام  ،٢٠١٩وســاطــة أميركية جديدة
عبر ساترفيلد ،بدفع مــن «إســرائـيـ ّـل»
«املـ ـ ــزنـ ـ ــوقـ ـ ــة» عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ي ـح ــف ــز
الشركات الكبرى على االستثمار ،من
دون عواقب أمنية.
ملست املـقــاومــة فــي لبنان االستعجال
ّ
األم ـيــركــي ـ ـ ـ ـ اإلســرائ ـي ـلــي ل ـحــل املـلــف،
وهــو ما ُعـ ّـد فرصة للبنان كي يفرض
الـشــروط التي ُيريدها السترجاع كل
املـســاحــة الـبـحــريــة ال ـتــي سـعــى الـعــدو
إل ــى وض ــع ي ــده عـلـيـهــا .تــولــى رئـيــس
م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ن ـب ـي ــه بـ ـ ــري عـمـلـيــة
الـ ـتـ ـف ــاوض ،ان ـط ــاق ــا م ــن ورقـ ـ ــة ات ـفــق
ع ـل ـي ـهــا ل ـب ـن ــان ال ــرسـ ـم ــي ت ـض ـ ّـم ـن ــت ٦
ُ
ن ـقــاط ،أهـمـهــا تـ ــازم تــرسـيــم ال ـحــدود
البرية والحدود البحرية وعدم الفصل
انطالق
بينهما ،وخصوصًا أن نقطة
ُ
الحدود البرية في حد ذاتها هي نقطة
انطالق للحدود البحرية.
ٍ
ُ
لكن هذه النقطة تحديدًا لم تكن محط
إجماع بني القوى الداخلية .ففي أكثر
من مرةّ ،
عبر رئيس الجمهورية ميشال
عون ووزيــر الخارجية جبران باسيل
عن ميلهما الى القبول بالفصل ،وكانا
ُيبديان مرونة تجاه هذا األمر انطالقًا
من أن «مصلحة لبنان تقتضي البدء
بالتنقيب عــن الـغــاز فــي البحر فــورًا».
أمـ ــا رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ـس ــاب ــق سعد
ً
ُ
الـ ـح ــري ــري ف ـل ــم ي ــك ــن مـ ـي ــاال وح ـس ــب،
ب ــل كـ ــان س ـ ّـب ــاق ــا ل ـل ـمــوقــف األم ـي ــرك ــي.
فـفــي ال ــوق ــت الـ ــذي ك ــان فـيــه امل ــوف ــدون

األمـيــركـيــون يـلـجــأون للتفاوض على
َ
الفصل بني ّ
البر والبحر ،كان الحريري
يـ ـضـ ـغ ــط لـ ـسـ ـح ــب املـ ـ ـل ـ ــف مـ ـ ــن عـ ـه ــدة
الــرئ ـيــس بـ ـ ّـري وي ـعــد «أص ـح ــاب ــه» في
واشنطن بالحل .لم يتوقف الحريري
ّ
عن «النق»ُ ،مطالبًا بتسلم امللف ،ألنه
وعد بتقديمه هدية الى صهر الرئيس
األميركي ومستشاره جاريد كوشنر.
وك ــان مـلــف ال ـت ـفــاوض والـتــرسـيــم من
بني امللفات التي ناقشها في لقاء ّ
سري
مــع كوشنر ومستشار األم ــن القومي

ُ
التشاطر الذي مارسته
جهات سياسية في
قضية الفاخوري لن
ينفع في ملف الترسيم

جون بولتون («األخبار» ،األربعاء 21
آب  ،)2019وبعدها بدأ الترويج لفكرة
طرح امللف على التصويت في مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ك ـم ــا ق ـ ــال أح ـ ــد م ـس ـت ـشــاري
الحريريّ ،
مهددًا بـ«يجب أن تختاروا
ُ
مــا بــن امل ـس ــاع ــدات ال ـتــي سـتــأتــي إلــى
البلد أو االنكماش االقتصادي».
اس ـت ـقــالــة ال ـح ــري ــري وم ـج ــيء حـكــومــة
ال ــرئ ـي ــس ح ـس ــان دي ـ ــاب وض ـع ــا مـلــف
الـ ـت ــرسـ ـي ــم ال ـ ـ ـحـ ـ ــدودي ج ــانـ ـب ــا ،حـتــى
وقـعــت واق ـعــة ال ـفــاخــوري ،األم ــر الــذي
ُ
مكن أن
أعــاد التنبيه إلى خطورة ما ي ِ
يفعله األميركيون مــن أجــل الحصول
ع ـل ــى مـ ــرادهـ ــم ب ــال ـش ـك ــل الـ ـ ــذي يـحـلــو
لهم .وبعدما خــرج الرئيس األميركي
دون ــال ــد ت ــرام ــب ف ــي ع ــز أزمـ ــة كــورونــا

فــي ب ــاده ليشكر الحكومة اللبنانية
على تعاونها لتحرير الفاخوري ،من
دون أي تعليق من جهتها على ُكالمه،
ي ـصـ ّـح ال ـس ــؤال عـمــا إذا كــانــت املـهـ ّـمــة
املــوك ـلــة إلـيـهــا ف ــي مــرحـلــة الح ـقــة هي
عقد صفقة بحرية بني لبنان والعدو،
وفق ما تراه واشنطن ُمناسبًا.
ّ
م ـ ـ ـصـ ـ ــادر لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة م ــطـ ـلـ ـع ــة ت ــؤك ــد
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن امل ـل ــف ُ
«مـ ـج ـ ّـم ــد مـنــذ
أشهر ،والرسائل املتبادلة بني الوسيط
األميركي والجانب اللبناني مقطوعة،
وال مؤشرات على أي زيارة سيقوم بها
مسؤولون أميركيون يتولون متابعة
امللف» .لكن املصادر نفسها تشير إلى
أنــه «لـيــس بعيدًا بعد فـتــرة أن نسمع
ب ـقــرار أمـيــركــي السـتـئـنــاف الـتـفــاوض
ب ـشــرط أن ي ـجــري ه ــذا ال ـت ـف ــاوض مع
الحكومة الحالية ،وتستخدم جهات
لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة األسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوب نـ ـفـ ـس ــه ل ـل ـس ـيــر
بالتسوية ،أي التأكيد على عدم قدرة
لبنان على الوقوف في وجه الضغوط
وال ـت ـهــديــدات األم ـيــرك ـيــة» ،كـمــا «ليس
ب ـع ـي ـدًا أن ي ــوض ــع خـ ـي ــار ال ـت ـصــويــت
فــي الـحـكــومــة عـلــى الـطــاولــة ،وحينها
سنكون أمام أزمة كبيرة».
مـصــادر ب ــارزة فــي فــريــق  ٨آذار أكــدت
أن «م ـل ــف ال ـت ــرس ـي ــم ال ـ ـحـ ــدودي أك ـبــر
ب ـك ـث ـي ــر مـ ــن ق ـض ـي ــة الـ ـ ـف ـ ــاخ ـ ــوري ،وال
ُيمكن تهريبه في جنح الظالم بجلسة
سرية» .وقالت املصادر إن «امللف كان
ّ
ف ــي ع ـه ــدة بـ ــري وس ـي ـظ ــل ك ــذل ــك ،وإن
ج ــرى اسـتـئـنــاف ال ـت ـفــاوض فسيكون
وفق الشروط التي وضعها لبنان وال
مساومة في ذلــك» .واعتبرت املصادر
نـفـسـهــا أن «ال ـت ـشــاطــر الـ ــذي مــارسـتــه
جـهــات سياسية فــي مـلــف الـفــاخــوري
لن ينفع ولن ُ
يمر مهما كانت دوافعها
الـحـقـيـقـيــة أو االف ـت ــراض ـي ــة» ،م ـشــددة
عـلــى أن «ط ــرح املـلــف عـلــى التصويت
س ـي ــؤدي إل ــى ان ـق ـســام سـيــاســي كبير
ُيعيد خلط كل األوراق في البلد».

تقرير

ّ
دعوى جنبالط وبو فاعور ضد حسن مقلد:

ُ
لماذا لم يراسل القضاء هيئة التحقيق الخاصة؟
رضوان مرتضى
قـ ـب ــل أي ـ ـ ـ ـ ــامّ ،ادع ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـن ــائـ ـب ــة الـ ـع ــام ــة
االستئنافية فــي جبل لبنان القاضية
غـ ــادة ع ــون ع ـلــى ال ـخ ـب ـيــر االق ـت ـصــادي
ّ
حـســن مـقــلــد واإلعــام ـيــة جــوزفــن ديــب
بـجــرم الـقــدح وال ــذم وأحــالــت املـلــف إلى
محكمة املـطـبــوعــات .القصة ب ــدأت بعد
ك ــام ع ــن ق ـي ــام زع ـي ــم س ـيــاســي ووزي ــر
س ــاب ــق ب ـت ـح ــوي ــل م ــاي ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات
خـ ـ ــارج ل ـب ـن ــان ل ـ ُـيـ ـس ـ ّـرب ح ـي ـن ـهــا اس ـمــا
ولـيــد جنبالط ووائ ــل بــو فــاعــور .فأين
أص ـب ـحــت الـتـحـقـيـقــات ف ــي ه ــذا امل ـلــف؟
وه ــل ادع ــاء ع ــون ب ــراءة لجنبالط وبــو
فاعور؟
ضـ ـ ـ ّـجـ ـ ــت وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ومـ ـ ــواقـ ـ ــع
التواصل االجتماعي بخبر ُّ
تورط زعيم
س ـيــاســي ب ـت ـحــويــل مـب ـلــغ  300مـلـيــون
دوالر إلى سويسرا قبل أشهر .لم يلبث
ُأن خرج االسم إلى العلن :وليد جنبالط.
لحق بالزعيم الوزير السابق وائــل بو
أ ِ
فــاعــور .وق ـ ُـع الـخـبــر لــم يـكــن عــاديــا ،وال
ّ
سيما أن عملية التحويل «املــزعــومــة»
حـصـلــت ف ــي ظ ــل إق ـف ــال امل ـص ــارف بعد
ان ـت ـف ــاض ــة  ١٧ت ـش ــري ــن .ل ــم ي ـك ــن ه ـنــاك
م ـصـ ٌ
ـدر رس ـمــي يــؤكــد الـخـبــر ال ــذي مأل
وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،قـبــل أن
يـتـحـ ّـول األم ــر إل ــى ك ـبــاش إعــامــي بني

الحزب االشتراكي والخبير االقتصادي
ّ
الزميل حسن مقلد ال ــذي كشف الخبر
م ــن دون ذكـ ــر األس ـ ـمـ ــاء ،ف ـي ـمــا ن ـشــرت
اإلعالمية جــوزفــن ديــب على حسابها
ّ
الزعيم
على تويتر معلومات تفيد بأن
ّ
املقصود وليد جنبالطّ .
تطور التشنج
ّ
إلى تهديدات طاولت مقلد ،تزامنت مع
لجوء جنبالط وبو فاعور إلى القضاء
لالدعاء على مقلد وديب.
ّ
القاضية عــون ادع ــت على مقلد وديــب
بجرم الـقــدح والــذم وأحــالــت امللف على
محكمة املطبوعات .وعلمت «األخبار»
ّ
ّ
أن القاضية عون منحت مقلد أسبوعني
ُ
ل ـيـ ّ
ـزودهــا بمستندات تـثـبــت ادع ــاءات ــه،
ّ
لكنه لــم يـفـعــل ،ف ــادع ــت عـلـيــه .وكشفت
ّ
مصادر قضائية أن عون ملزمة باالدعاء
كي ُت ّ
حرك الدعوى العامة كإجراء إداري،
ّ
لـكــن ذلــك ال يعني إدان ــة أو تبرئة أحــد.
ّ
وفيما رأت الزميلة ديب أن إحالة امللف
إل ــى امل ـط ـبــوعــات ه ــي امل ـس ــار الطبيعي
ألي دعوى ضد صحافي ،اعتبر الحزب
االشتراكي ّأن ّ
مجرد االدعاء انتصار له
ّ ّ
على اعتبار أن مقلد لم ُيبرز أي مستند
ُيثبت ادعاءاته .وفي اتصال مع الوزير
ال ـســابــق ب ــو ف ــاع ــور ،ق ــال ل ــ«األخ ـب ــار»:
«هدفنا ليس القصاص .هدفنا إظهار
الحقيقة وادعـ ــاء الـقــاضـيــة ع ــون ّأظهر
ل ـلــرأي ال ـعــام ك ــذب االدع ـ ــاءات بحقنا».

ّ
وأض ــاف« :لقد ُمـ ِـنــح حسن مقلد فرصًا
عديدة إلثبات ادعاءاته .كما سافر إلى
سويسرا ،لكنه لم ُي ّ
قدم مستندًا واحدًا
ُيثبت كــامــه .وأنــا مــا زلــت عند وعــدي.
سأستقيل وأعتزل العمل السياسي إذا
ّ
كــان مــا يقوله مقلد صحيحًا .وإذا ال،
عليه أن يـعـتــذر مــن اللبنانيني وليس
ّ
مني ألن الحقيقة ظهرت».
ّ
ّ
غ ـي ــر أن مل ـق ــل ــد رأيـ ـ ــا آخـ ـ ــر .ف ـق ــد اع ـت ـبــر

ّ
مقلد يطلب من عون
سؤال هيئة التحقيق
الخاصة عن التحويالت

ّ
ّ
أن امل ـعــركــة ال ـتــي شــن ـهــا كــانــت إلحــالــة
ّ
الــدعــوى إل ــى محكمة املـطـبــوعــات .وأن
ادعاء عون وإحالة امللف إلى املطبوعات
ل ـي ـســا س ـ ــوى ان ـت ـص ــار ل ـ ــه .أم ـ ــا ف ــي مــا
ّ
يتعلق باتهام بو فاعور له بعجزه عن
ُ
إبــراز أي مستند يثبت ادعــاءاتــه ،فقال

ّ
مقلد« :أنا لم ُأ ّ
سم وليد جنبالط ووائل
بو فاعور في االتهام .ال على التلفزيون
وال على تويتر .لــذلــك ال أس ــاس للقدح
والذم .ولست ُملزمًا بإبراز شيء لناحية
ّ
األس ـم ــاء» ،لـكـنــه لـفــت إل ــى أن «الـقـضــاء
ّ
اللبناني والدولة اللبنانية بينا صدق
ادعـ ـ ــاءاتـ ـ ــي ل ـج ـهــة حـ ـص ــول ت ـح ــوي ــل ٤
مليارات دوالر في أيام اإلقفال الرسمي.
كما ّ
تبي حصول تحويالت إلى خارج
لبنان .وهــذا ثابت لدى هيئة التحقيق
ّ
الخاصة» .واستعاد مقلد كالم الرئيس
ن ـب ـي ــه بـ ـ ـ ـ ّـري ل ـج ـه ــة ق ـ ـيـ ــام أصـ ـ ـح ـ ــاب 5
مصارف بتحويل مبالغ مالية ضخمة
ً
خارج لبنان ،متسائال« :على القضاء أن
يخبرنا إن كــان بــن ه ــؤالء سياسيون
ُ ِّ
املصارف».
أموالهم مع أصحاب
ّ
حولت ّ ّ
وكشف مقلد أنه أخبر القاضية عون أنه
ال يمكنه كـشــف م ـصــادره حــرصــا على
سالمتهم وكي ال ُي ّطردوا خارج القطاع
ً
امل ـصــرفــي ،قــائــا إن ــه جــاهــز لـتــزويــدهــا
بــاأليــام والـتــواريــخ الـتــي حصلت فيها
التحويالت وقيمتها ومــن أي بنك إلى
أي بنك وملصلحة من ،طالبًا منها سؤال
هيئة التحقيق الخاصة أو لجنة الرقابة
ّ
للتثبت مــن حصولها.
عـلــى امل ـصــارف
ّ
ّ
ّ
غير أن القاضية عون أبلغته أن املدعي
العام التمييزي القاضي غسان عويدات
لن يسمح لها بذلك.
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على الغالف

ُ ّ
ّ
عداد كورونا «يحلق» 37 :إصابة في يوم واحد

ملـخــالـفـتــه ق ـ ــرارات الـتـعـبـئــة .فـيـمــا ال
تزال الحكومة تبحث في آلية لتقديم
مساعدات وفي كيفية توزيعها ،في
ّ
ظُ ــل غ ـيــاب «ال ــدات ــا» الــدق ـي ـقـ ُـة بـشــأن
األكثر فقرًا والعمال املياومني
األسر ُ
والفئات املتضررة.
وإل ـ ـ ــى حـ ــن بـ ـ ـ ُ ّـت تـ ـل ــك اآللـ ـ ـي ـ ــة ،رم ــت
الحكومة كــرة املـســاعــدات فــي ملعب
ال ـب ـل ــدي ــات وال ـس ـل ـط ــات امل ـح ـل ـيــة ،إذ
ّ
أقرت أمس مشروع قانون يرمي إلى
تـعـلـيــق ب ـعــض م ـ ــواد م ــوازن ــة 2020
« ُب ـم ــا ي ـس ـمــح ل ـل ـب ـلــديــات وامل ـصــالــح
املـسـتـقـلــة ب ــأن تـنـفــق أو تـســاهــم ألي
جهة ُعامة أو خاصة ،على أن تكون
ه ــذه امل ـس ــاع ــدات لـتـقــديــم ال ـخــدمــات

تمديد التعبئة العامة حتمي
والحكومة أمام امتحان «دعم المحجورين»
لم ُيعلن مجلس الوزراء ،أمس ،بشكل
التعبئة العامة التي
واضح تمديد ُفترة ّ
تنتهي األحد المقبل .إل أن تسجيل 37
إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في
يوم واحد ينبئ بأن التمديد حتمي،
مصادر في وزارة
وفق
تقديرات ّ
ُ
الصحة .وفيما يمثل التزام تدابير الحجر
السلطة األول في
والوقاية ُهاجس ّ
ُ
المرحلة المقبلة ،فإن الحكومة م ّلزمة
بتزويد الفئات األكثر ّهشاشة بما ُيمكنها
من البقاء بشكل يتخطى «التكافل
االجتماعي» و«تقاسم رغيف الخبز»
هديل فرفور
ل ـي ــل ال ـج ـم ـعــة الـ ـف ــائ ــت ،ك ــان ــت امل ــرة
ُ ّ
«يحلق» فيها املنحنى
األولــى التي
الــوبــائــي الـخــاص بــاألعــداد اليومية
لإلصابات بفيروس كورونا .حينها،

 %93من ُ
المصابين
لبنانيون
بحسب أرقــام تقرير الغرفة الوطنية إلدارة الكوارث،
ُم ــن أصـ ــل  304ح ـ ــاالت إص ــاب ــة ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا
املستجد ،هناك  281مصابًا من الجنسية اللبنانية،
أي  .%93أما الـ %7فتتوزع بني ُمصابني من النمسا
(حــالــة واحـ ــدة) ،بـنـغــادش ( ،)2مصر ( ،)3إنكلترا
( ،)1إثيوبيا ( ،)2فرنسا ( ،)1إيران ( ،)2العراق (،)1
هولندا ( ،)2قطر ( ،)1السعودية ( ،)1السودان (،)2
توغو ( )1وسوريا (.)3

ارتفع ّ
املعدل من  14إلى  67إصابة في
اليوم الواحد قبل أن «يهبط» األحد
ّ
ويستقر على ّ
ّ
معدل يقل عن
املاضي
العشرين إصابة .إال أن املنحنى عاد
لـ«يشمخ» مجددًا ،أمس ،بعد تسجيل
 37إصابة دفعة واحــدةُ ،ليقفل ّ
عداد
إصابات ُس ّجلت
«كورونا» على 304
ُ
منذ  21شـبــاط املــاضــي ،شـفــي منها
ثـمــانــي ح ــاالت وتــوفــي أرب ـعــة أف ــراد،
ليستقر العدد اإلجمالي ُ
للمصابني،
حتى ليل أمس ،عند  ،292وفق املوقع
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ال ـ ـخـ ــاص ب ــال ـف ـي ــروس
التابع لوزارة اإلعالم.
ه ــذه األرق ـ ــام غـيــر صــادمــة لكثيرين
مــن املعنيني الــذيــن تــوقـعــوا ارتفاعًا
ُم ـس ـت ـم ـرًا ل ــإص ــاب ــات نـتـيـجــة زي ــادة
الـ ـ ـق ـ ــدرة عـ ـل ــى إج ـ ـ ـ ــراء ال ـف ـح ــوص ــات
املـخـبــريــة ،وه ــم ،بــالـتــالــي ،يتوقعون
تـ ـسـ ـجـ ـي ــل امل ـ ـ ــزي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات
ومواصلة ارتفاع ّ
العداد مع تجهيز
ُ
املستشفيات الحكومية في املناطق
ـراء الـ ـفـ ـح ــوص ــات
وت ــأهـ ـيـ ـلـ ـه ــا إلج ـ ـ ـ ـ ـ ُ
وت ــوس ـي ــع م ــروح ــة امل ـش ـت ـب ــه فـيـهــم،
وخصوصًا في املناطق التي تشهد
ّ
«تمردًا» على مقررات التعبئة العامة.
ورغم األجواء اإليجابية التي أوحى
بها وزير الصحة العامة حمد حسن
قـبــل يــومــن ب ـشــأن اس ـت ـمــرار األم ــور
ّ
تحت السيطرة ،إل أن استقرار أعداد
اإلصابات وضبط انتشار الفيروس
س ـي ـب ـقــى رهـ ــن ن ـت ــائ ــج ال ـف ـحــوصــات
املـخـبــريــة ال ـتــي سـيـتــم إج ــراؤه ــا في
املناطق حيث يخضع  773شخصًا
ل ـل ـح ـج ــر ي ـ ـتـ ــوزعـ ــون عـ ـل ــى مـخـتـلــف
امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات ،وف ـ ـ ــق تـ ـق ــري ــر «غ ــرف ــة
العمليات الوطنية إلدارة الـكــوارث»
الصادر ،أمس ،الفتًا إلى إجراء 5285
ّ
فحصًا مخبريًا حتى اآلن .وما ُيعزز
حساسية الــوضــع ،أي ـضــا ،اسـتـمــرار
ارت ـف ــاع أع ـ ــداد اإلص ــاب ــات املـجـهــولــة
املصدر (غير مخالطني ولم يسافروا
ال ــى ب ـلــدان تشهد ان ـت ـشــارًا لـلــوبــاء)،

ارتفعت اإلصابات في
المتن لتصل إلى 51
حالة ،ما يوازي أعداد
ُ
المصابين في بيروت

رمت الحكومة كرة ُ
المساعدات في ملعب البلديات والسلطات المحلية (هيثم الموسوي)

وال ـت ــي وص ـلــت أم ــس إل ــى  53حــالــة!
والالفت ارتفاع اإلصابات في منطقة
امل ــن ال ـ ُـى  51حــالــة ،وه ــو مــا ي ــوازي
أعـ ــداد امل ـصــابــن فــي ب ـي ــروت ،تليها
كسروان ( ،)42فبعبدا (.)30
أمــام هــذه الــوقــائــع التي تشي حكمًا
بـتـمــديــد فـتــرة التعبئة الـعــامــة وفــق

ّ
مـصــادر فــي وزارة الـصـحــة ،تتجلى
أه ـم ـي ــة االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ــال ـح ـج ــر امل ـنــزلــي
وبتدابير التعبئة العامة ،بوصفها
الــوس ـي ـلــة ال ــوح ـي ــدة لـلـسـيـطــرة على
الوباء ،ذلك أن نتائج إعالن التعبئة
العامة ُمنذ عشرة أيــام ستظهر في
األيـ ــام املـقـبـلــة ،عـنــدمــا تـكــون الـقــدرة

عـلــى إج ــراء الـفـحــوصــات قــد تـعــززت
أكثر فأكثر.
ولـئــن ك ــان ّاالل ـت ــزام بـتــدابـيــر الحجر
والوقاية ُّيمثل هاجس السلطة األول
حاليًا ،فإنها ُملزمة في الوقت نفسه
بـ ـت ــزوي ــد ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،وخ ـص ــوص ــا
ّ
الفئات األكثر هشاشة ،بما ُيمكنهم

ّ
من البقاء في بيوتهم بشكل يتخطى
«ال ـت ـك ــاف ــل االج ـت ـم ــاع ــي» و«ت ـق ــاس ــم
رغيف الخبز» ،وفــق ما قالت وزيــرة
اإلعـ ـ ـ ــام مـ ـن ــال ع ـب ــد الـ ـصـ ـم ــد ،عـقــب
انتهاء جلسة مجلس ال ــوزراء أمس،
فيما كان أحد سائقي األجرة يضرم
النار في سيارته بعد تلقيه ضبطًا

االجتماعية والصحية ملواجهة وباء
ك ــورون ــا» ،علمًا بــأن وزي ــر الداخلية
والـ ـبـ ـل ــدي ــات م ـح ـمــد ف ـه ـمــي أص ـ ــدر،
أول م ــن أم ـ ــس ،قـ ـ ــرارًا ط ـلــب ف ـيــه من
البلديات واتحادات البلديات تقديم
املساعدات لذوي الحاجة وللعائالت
األك ـثــر ف ـق ـرًا «ال ـتــي ت ـضــررت نتيجة
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـ ـت ـ ـخـ ــذة ملـ ـن ــع ت ـف ـشــي
الفيروس».
وب ـم ـع ــزل ع ــن ص ـعــوبــة امل ـه ـمــة على
ُالبلديات التي ال تزال تنتظر أموالها
ُامل ـس ـت ـح ـقــة م ــن الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـب ـلــدي
ّ
ّ
ُاملـسـتـقــل مـنــذ ع ــام  ،2018ف ــإن خيار
املساعدات الغذائية في ظل الظروف
ّ
الــراه ـنــة لـيــس ال ـحــل األم ـثــل فــي ظــل
أزمـ ـ ــة اق ـت ـص ــادي ــة ون ـق ــدي ــة تـعـصــف
ب ــال ـب ــاد م ـن ــذ خ ـم ـســة أشـ ـه ــر ،فـيـمــا
امل ـط ـل ــوب اتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ـ ــراءات بـنـيــويــة
ضمن خطة ورؤية اقتصادية شاملة.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان املـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ق ــد دعـ ـ ــا ،أمـ ـ ــس ،إل ــى
ت ـق ُــدي ــم ُمـ ـس ــاع ــدات ُم ــال ـي ــة ُم ـب ــاش ــرة
لــأســر األكـثــر فـقـرًا ملساعدتها على
ت ـج ــاوز األزم ـ ـ ُـات ال ــراه ـن ــة« ،ع ـلــى أن
يـكــون املبلغ املـقـتــرح لكل منها 500
أل ــف لـيــرة شـهــريــا عـلــى شـكــل بطاقة
تموينية أو نـقـدًا وملــدة ثــاثــة أشهر
(.»)...

سلة غذائية للمواطنين
مصانع تعود إلى العمل
م ــع تــأك ـيــده ع ـلــى أول ــوي ــة م ــازم ــة املـ ـن ــازل لــأغـلـبـيــة
الساحقة من املواطنني ،قرر رئيس الحكومة ،بناء على
اقتراح وزير الصناعة ،استثناء مصانع املواد الغذائية
على أنواعها ،إضافة إلى مصانع األدويــة واملنتجات
الطبية واملعقمات واملنظفات وكل الصناعات املكملة
لها ،من قرار التعبئة العامة.
وع ـل ـمــت «األخـ ـب ــار» أن وزيـ ــر ال ـص ـنــاعــة ،ع ـمــاد حب
الله ،اقترح السماح لكل املصانع بالعودة إلــى العمل
األسبوع املقبل ،شرط مراعاة كل متطلبات الوقاية من
«كورونا» ،إال أن رئيس الحكومة طلب التريث في البت
بهذا االق ـتــراح ،فــي انتظار اتـضــاح مسار اإلصــابــات
بالفيروس في األيام املقبلة.
(االخبار)

إذا ل ــم تـ ـس ــرع ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي تـنـفـيــذ
خـطــة لـتـعــويــض ال ـن ــاس ع ــن إلــزامـهــم
مالزمة منازلهم ،فإن االلتزام بالحجر
الطوعي لن يكون قادرًا على الصمود
ف ــي وجـ ــه ح ــاج ــة األغ ـل ـب ـيــة الـســاحـقــة
م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن إل ـ ــى ال ـع ـم ــل ل ـتــأمــن
مـعـيـشـتـهــم .ول ــذل ــك ،ب ـ ــدأت الـحـكــومــة
البحث في آليات للتعويض عن الناس،
مستبعدة ،حتى الـيــوم ،ألسـبــاب غير
مقنعة ،خيار تقديم منحة مالية إلى
العائالت الفقيرة ،والتي ّ
تقدر بنحو
 400ألف أسرة.
بحسب املداوالت التي تجريها اللجنة
الفنية املكلفة متابعة املواضيع الطارئة
املـتـعـلـقــة بــال ـشــأن االج ـت ـم ــاع ــي ،الـتــي
يترأسها وزي ــر ال ـشــؤون االجتماعية
رم ــزي مـشــرفـيــة ،فــإنــه سـيـعــرض على
الحكومة اقـتــراح تــوزيــع سلة غذائية
لجزء كبير من األســر اللبنانية (وفقًا
لعملية تقييم أوضــاع املواطنني التي
ستتم مــن خــال الـبـلــديــات واملخاتير

وق ـ ــوى االم ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ،إض ــاف ــة إلــى
«الداتا» املوجودة لدى وزارة الشؤون
االجـتـمــاعـيــة) .وتـحـتــوي الـسـلــة ،التي
ستوزع بالتعاون مع الجيش ،وربما
البلديات واملخاتير ،على مواد غذائية
رئ ـي ـس ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى مـ ــواد تنظيف
وتعقيم .وتـقــدر قيمة هــذه السلة بما
يراوح بني  ١٠٠و ١٢٠دوالرًا.
يــوضــح م ـصــدر مـطـلــع أن الـسـبــب في
اسـتـبـعــاد خ ـيــار املـنـحــة املــالـيــة يعود
إلى الخشية من تطور انتشار فيروس
كــورونــا ،وبــالـتــالــي ،االض ـطــرار الحقًا
إلــى منع الـنــاس نهائيًا مــن الـخــروج،
ب ـم ــا ي ـع ـي ـق ـهــم مـ ــن ت ــأم ــن حــاجــات ـهــم
بأنفسهم.
وإذا كانت الحكومة مطالبة بمساعدة
ال ـنــاس ،فــإن الــرئـيــس حـســان دي ــاب لم
ي ـن ـكــر ،ف ــي الـجـلـســة ال ـح ـكــوم ـيــة الـتــي
تــرأسـهــا فــي الـســرايــا الـحـكــومـيــة ،هــذا
الــواجــب ،إال أنــه دعــا أيضًا إلــى تكافل
اجتماعي بني اللبنانيني .وفيما طالب

دياب الوزراء باتخاذ قرارات ضمن كل
وزارة لتعليق املـهــل املــالـيــة ،وتأجيل
دف ـ ــع الـ ــرسـ ــوم وال ـ ـضـ ــرائـ ــب املـتـعـلـقــة
بالكهرباء واملياه والهواتف والضمان
وامل ـي ـكــان ـيــك وال ـع ــدل ـي ــة ،قـ ــرر مجلس
الوزراء:
 تقديم مـشــروع قــانــون معجل بعدمفــرض الضريبة على القيمة املضافة

الحكومة تؤجل كل
الرسوم والضرائب
والفواتير المستحقة

 TVAملدة ستة أشهر ،وذلــك بالنسبة
إل ــى الـهـبــات املـقــدمــة لـ ــادارات العامة
وامل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات
واملـ ـم ــول ــة م ــن مـ ـص ــادر داخـ ـ ــل لـبـنــان
نتيجة انتشار فيروس كورونا.
 تقديم مـشــروع قــانــون معجل يرميإلى تعليق بعض أحكام املــادة  32من
قــانــون مــوازنــة عــام  2020بما يسمح
ل ـكــل امل ــؤس ـس ــات ال ـع ــام ــة وال ـب ـلــديــات
وات ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادات ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات واملـ ـج ــال ــس
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق وامل ـ ـصـ ــالـ ــح امل ـس ـت ـق ـلــة
وأشخاص القانون العام أن تنفق أو
تساهم أو تمول ســواء بمبالغ نقدية
او تـبــرعــات عينية ألي جهة عــامــة أو
خ ــاص ــة ع ـلــى أن ت ـك ــون هـ ــذه األم ـ ــوال
مخصصة حـصــرا لتأمني املـســاعــدات
الصحية أو الغذائية على أنواعها في
مواجهة فيروس كورونا املستجد وأال
ت ـصــرف وال تـخـصــص ف ــي أي وجـهــة
إنفاق أخرى.
 -خـ ـف ــض الـ ـتـ ـع ــرف ــة عـ ـل ــى الـ ـس ــاع ــات

توضيح
تعقيبا على مــا نشرته «األخ ـبــار» أم ــس ،يهم إدارة مستشفى مشغرة
التأكيد أن الدكتور عباس رضا لم يصرح أبدا بأن املستشفى غير قادر
على تلبية نداء كورونا ،وجل ما تم التصريح به هو أن املستشفى لم يتلق
سابقا الدعم املادي الالزم قياسا باإلمكانيات الطبية املتوافرة فيه.

الدولية واملحلية واإلضافية املطلوبة
مــن شــركــات االن ـتــرنــت وش ــرك ــات نقل
املعلومات  DSP & ISPوذلــك بصورة
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ومل ـ ــدة مـ ـح ــدودة إلع ـطــاء
التسهيالت إلى مشتركيها في ظروف
التعبئة العامة بشأن فيروس كورونا،
وذلـ ــك ب ـعــد أخ ــذ رأي مـجـلــس ش ــورى
الدولة.
 ت ـمــديــد ال ـع ـم ــل ،ل ـغــايــة  30ح ــزي ــران ،2020ب ــأح ـك ــام املـ ــرسـ ــوم رقـ ــم 6036

تاريخ  23كانون األول  2019واملتعلق
ب ـت ـمــديــد م ـف ـع ــول ب ـ ـ ــراءة ال ــذم ــة ال ـتــي
يصدرها الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي.
 ع ـ ــرض وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـش ــؤونالـ ـط ــاب ف ــي ال ـ ـخـ ــارج وسـ ـب ــل ت ـقــديــم
امل ـس ــاع ــدات الـعـيـنـيــة وامل ــادي ــة إلـيـهــم،
وسيتقدم بناء على طلب دولة الرئيس
بخطة مساعدة اجتماعية لهم.
(األخبار)

اقتراح مساعدات نقدية طارئة
لتفادي انهيار اقتصادي
واجتماعي شامل
املساعدة القصيرة ( 3الى  6أشهر) غير كافية لتنتج
جاد شعبان *
ارتفاعًا كبيرًا في الطلب العام واألسعار ،خصوصًا أن
اإلغالق القسري الناجم عن تفشي فيروس «كورونا» املبلغ االجمالي يشكل أقــل مــن  %6مــن كتلة العرض
يــأتــي بعد أشـهــر مــن أزم ــات مالية واقـتـصــاديــة حــادة ،الـنـقــديــة ( .)M2وال ــى إن ـقــاذ نـحــو مـلـيــون لـبـ ّنــانــي من
كانت نتيجتها خسائر فادحة في املداخيل ،وارتفاع الـفـقــر وال ـعــوز ال ــى حــن انـحـســار األزمـ ــة ،تــولــد عملية
فــي أعـ ــداد امل ـصــروفــن مــن الـعـمــل وتـخـفـيـضــات على ضخ هذه املساعدات املالية أثرًا إيجابيًا على القطاعات
مداخيل من بقوا في وظائفهم .وإلــزام الناس بالحجر االق ـت ـص ــادي ــة ل ـنــاح ـيــة زيـ ـ ــادة ال ـط ـلــب االج ـم ــال ــي وأث ــر
املنزلي له تبعات كارثية على املياومني واألعمال الحرة املـضــاعــف املــالــي ( )multiplier effectال ــذي ي ــوازي
واألج ــراء ،وكــل من ليس لديه مدخول ثابت .لــذا ،يجب  1900مليار ليرة (نسبة  1,6لكل مبلغ يصرف) .أما
التدخل سريعًا لتأمني سبل الصمود املالية لهذه الفئات ،في ما يتعلق بتسديد الدين االضافي ،فيمكن للحكومة
وتفادي انهيار اقتصادي واجتماعي شامل.
إقرار ضريبة استثنائية على أرباح الفوائد لدى الثروات
هدف هذا االقتراح هو توزيع تعويضات مالية مباشرة الكبيرة ،وهي أكثر من كافية لتغطية هذا اإلنفاق حتى
على لبنانيات ولبنانيني ،فــوق  18عــامــا ،ممن
فقدوا إلى ستة أشهر.
مداخيلهم بعد  21شـبــاط املــاضــي ،أو الــذيــن لــم ّ
يتعد
هذا االقتراح يبقى أفضل من توزيع مساعدات عينية
دخلهم الـشـهــري فــي الستة أشـهــر األخ ـيــرة  675ألف أو حصص غذائية ،إذ إن هناك صعوبات لوجيستية
ليرة ،على أن يكون الدعم املقترح لهؤالء  500ألف ليرة ل ـتــأمــن ت ــوزي ــع شــامــل وع ـ ــادل ل ـل ـم ـســاعــدات الـعـيـنـيــة،
شهريًا ،وعلى مــدى  3أشهر قابلة للتجديد ،تصرف إضافة الى الكلفة املرتفعة للتوزيع مقارنة باملساعدات
ً
ُ
ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن مـنـتـصــف نـيـســان امل ـق ـبــل .وي ـح ـ ّصــر عــدد املالية املـبــاشــرة ،فضال عــن صعوبة تقدير الحاجات
املستفيدين بشخصني فــي كــل أس ــرة كـحــد أقـصــى ،الغذائية لكل عائلة ،وإمكانية ظهور سوق سوداء لبيع
على أن يستثنى من هذا الدعم أي شخص حافظ على امل ـســاعــدات .وعـلــى امل ــدى الـقـصـيــر ،تـ ّ
ـؤمــن املـســاعــدات
دخل شهري يزيد على الحد األدنى لألجور ( 675ألف املالية املـبــاشــرة صمام أمــان للعائالت ومـصــدر دخل
لـيــرة) مــن وظيفته أو عمله أو مــدخــراتــه ،وأي شخص ثــابـتــا لبائعي ال ـغ ــذاء ،ش ــرط مــراقـبــة األس ـعــار وتــأمــن
لديه حساب مصرفي بأكثر من خمسة ماليني ليرة.
البضائع لدى هذه املحال.
يعتمد هــذا املـشــروع على الرقابة الالحقة ال املسبقة ،وال يعتمد ه ــذا االق ـت ــراح عـلــى بــرنــامــج دع ــم الـعــائــات
إذ يمكن وضع معايير واستمارات وطرق لالستهداف الـفـقـيــرة ل ــدى وزارة ال ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة ،ألن لـهــذا
أكـثــر ص ــرام ــة ،لكنها ستستغرق
البرنامج آليات لتوزيع املساعدات
وقـتــا أط ــول للتطبيق وكلفة أعلى،
تستهدف فقط العائالت املسجلة
فـيـمــا ت ــوزي ــع م ـس ــاع ــدات بـطــريـقــة
ل ــدي ــه ،م ــا ي ـج ـع ـلــه غ ـي ــر م ـنــاســب
شــام ـلــة م ــع ض ــواب ــط أول ـي ــة يمكن
لألهداف العامة لهذا املشروع.
التأكد منها بطريقة سريعة (مثل
يشبه هذا النموذج من املساعدات،
مشروع
يعتمد
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء أص ـ ـحـ ــاب ال ـح ـس ــاب ــات
امل ـق ـت ــرح ه ـن ــا ،م ــا يـسـمــى الــدخــل
ً
المساعدات المالية
والـسـيــارات الجديدة مـثــا) أفضل
األســاســي الـشــامــل (Universal
في حال الطوارئ ،مع إمكانية رقابة على الرقابة الالحقة
 )Basic Incomeم ـ ــع ب ـعــض
ّ
الحـقــة عـلــى عـ ّـيـنــة مـمــن اسـتـفــادوا
ال ـت ـع ــدي ــات .وهـ ــو م ـطــبــق حــالـيــا
ال المسبقة
من املساعدات بعد الشهر األول.
فــي الـعــديــد مــن الـبـلــدان األوروب ـيــة
يقدر حجم القوى العاملة اللبنانية
ال ـت ــي اس ـت ــدان ــت ق ــروض ــا طــارئــة
بنحو  1,7مـلـيــون شـخــص ،منهم
مــن امل ـصــرف امل ــرك ــزي األوروبـ ــي
و700
 170ألــف باحث عن العمل،
لتأمني دعــم للشركات واملواطنني
ً
أل ــف ع ــام ــل غ ـيــر ن ـظ ــام ــي .وإذا احـتـسـبـنــا أن نصف املتضررين .فإيرلندا ،مثال ،رصــدت  3مليارات يورو
العمال النظاميني في القطاع الخاص و 75في املئة من كــدعــم مباشر لـلــدخــل ،وتسعى الــواليــات املـتـحــدة الى
غـيــر النظاميني قــد ف ـقــدوا مــداخـيـلـهــم ،يـكــون مجموع توزيع بني ألف وألفي دوالر للشخص كدعم شخصي
املحتاجني إلى الدعم مع العاطلني من العمل نحو مليون مالي مباشر.
شخص ،علمًا بــأن عــدد الفقراء فــي لبنان يناهز  1,3عمليًا ،يتم تشكيل هيئة خاصة إلدارة املـشــروع لدى
مـلـيــون ،وع ــدد ذوي الـحـســابــات املـصــرفـيــة ال ـتــي تقل رئاسة مجلس الوزراء ،برئاسة قاضي(ة) يتم تعيينه(ا)
عن  5ماليني ليرة يصل الــى  1,7مليون .بذلك ،تقدر مــن قـبــل مـجـلــس ال ـقـضــاء األع ـل ــى ،وعـضــويــة ممثلني
الكلفة االجمالية الشهرية للمشروع بــ 520مليار ليرة عن وزارات املالية ،والشؤون االجتماعية ،واالقتصاد،
( 1560مليار ليرة على ثالثة أشهر) ،مع تقدير كلفة
ـاالت ،والتنمية
والداخلية والـبـلــديــات ،والــدفــاع ،واالت ـصـ ّ
ادارتـ ــه ومــراقـبـتــه بنسبة ال تـتـعــدى  .%3وتـمـثــل هــذه االداري ــة ومصرف لبنان ،إضافة الــى ممثل عن نقابة
املساعدات أقــل من  %8من مجمل االنـفــاق الحكومي املحامني ومدقق مالي مستقل.
املقدر في موازنة  .2020ويمكن أن تقترض الحكومة وبغية تنفيذ املشروع بسرعة وفاعلية ،تقدم الطلبات
املبلغ املطلوب بالليرة اللبنانية من مصرف لبنان الذي عبر تعبئة استمارات إلكترونية من قبل األشخاص
يمكنه شراء سندات خزينة من السوق الثانوية بعملية أو من يمثلهم ،وتتم مراجعة الطلبات وفــق املعلومات
سريعة .كما يمكنها االقتراض من جهات مانحة دولية ،املـقــدمــة وإبـ ــاغ أصـحــابـهــا بأهليتهم لـلـحـصــول على
قروض طوارئ مخصصة ألزمة «كورونا» .كما أن من املـســاعــدة بشفافية وســريــة ،على أن يتم التدقيق في
شأن فرض ضريبة استثنائية قدرها  %1على الودائع أوضاع املستفيدين تحت طائلة فصلهم من البرنامج في
ّ
فــوق املليون دوالر ،أن تؤمن نحو  800مليون دوالر الشهر الثاني إذا كانت معلوماتهم خاطئة .وتتم املوافقة
ّ
سنويًا.
من قبل مقدمي الطلبات على رفــع السرية املصرفية
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إعطاء املستفيدين فترة سماح مجانية لهواتفهم ملدة
ّ
ترتفع الكتلة النقدية بالعملة املحلية ،وتولد ارتفاعًا في ثالثة أشهر ،ويتم تحويل املبالغ للمستفيدين نقدًا عبر
الطلب الـعــام ،الــذي يــؤدي ب ــدوره إلــى رفــع األسـعــار .اال شبكتي ليبان بوست و OMTفي منتصف كل شهر،
ّ
أن الــواقــع يختلف فــي لبنان ،حيث مـكــونــات التضخم وفق وثائق تسلم إلكترونية شخصية يتم إرسالها الى
األس ــاس ـي ــة ه ــي ع ــوام ــل خــارج ـيــة (م ـثــل س ـعــر الـنـفــط كل مستفيد على هاتفه الجوال.
وأسعار الصرف) ،وهــذه حاليًا منخفضة ،فيما فترة
* اقتصادي لبناني.
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على الغالف

ّ
كورونا يؤجل الدورة الثانية لتراخيص النفط
اجتمعت كل العوامل السلبية
في وجه قطاع النفط الوليد .انتشار
فيروس كورونا وانخفاض سعر البرميل
إلى مستوى تاريخي ،جعال القلق
ينتاب العاملين في القطاع .حتى
اليوم كل المهل صامدة ،لكن فعليًا،
ثمة استحالة للسير بدورة التراخيص
الثانية في نهاية نيسان .أما مرحلة
االستكشاف في الرقعة الرقم ،4
فبالرغم من أنها لم تتأثر وقد تنتهي
قبل الموعد المحدد ،إال أن أحدًا ال
يمكنه ّ
التنبؤ بما بعدها
إيلي الفرزلي
حـتــى ال ـي ــوم ،لــم يـتــأثــر ق ـطــاع النفط
بـ ــاألزمـ ــات امل ـتــاح ـقــة ال ـت ــي تعصف
ب ـل ـب ـنــان وال ـع ــال ــم .ب ــل ع ـلــى الـعـكــس،
ُ
ُي ّ
رجح أن تنجز مرحلة االستكشاف
فــي املــوعــد امل ـق ــرر ،فــي نـهــايــة الشهر
املـقـبــل ،وربـمــا قبل ذل ــك .حتى إعــان
مجلس الـ ــوزراء للتعبئة الـعــامــة في
 15الشهر الجاري ،ال ُيتوقع أن يؤثر
عـلــى خـطــط االس ـت ـك ـشــاف .فاملجلس
اس ـت ـث ـن ــى «الـ ـع ــامـ ـل ــن فـ ــي األن ـش ـط ــة
ال ـب ـت ــرول ـي ــة الـ ـع ــائ ــدة ألن ـش ـط ــة حـفــر
البئر االستكشافية في الرقعة الرقم
 ٤من اإلجــراءات املحددة في مرسوم
التعبئة العامة».

وزير الطاقة يطلب
تسهيل مرور العاملين
في االستكشاف النفطي
ل ـكــن ب ـعــد أن طـلـبــت رئ ــاس ــة مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء م ــن األج ـ ـهـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة ،فــي
 ٢١آذار ،ال ـت ـش ـ ّـدد ف ــي تـطـبـيــق ق ــرار
ح ــرك ــة
ال ـت ـع ـب ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،وت ـق ـي ـي ــد ُ
الـسـيــر فــي مختلف امل ـنــاطــق ،خشي
أن تـ ــؤدي ه ــذه ال ـخ ـط ــوة إل ــى إعــاقــة
ال ـع ــام ـل ــن ف ــي ال ـح ـف ــر م ــن ال ــوص ــول
إل ــى ال ـق ــاع ــدة الـلــوجـسـتـيــة ف ــي مــرفــأ
ب ـي ــروت إل ــى م ـطــار ب ـي ــروت لـلـتــوجــه
باملروحيات إلــى سفينة الحفر ،كما
إلى مكاتب الشركات املعنية (توتال
وامل ـق ــاول ــن وامل ـق ــاول ــن ال ـثــانــويــن).
كــذلــك ،أب ــدت وزارة الـطــاقــة خشيتها

من أن تسهم هذه اإلجراءات في منع
امل ــروحـ ـي ــات م ــن ن ـقــل ال ـعــام ـلــن إلــى
سفينة االسـتـكـشــاف أو مـنــع السفن
اللوجستية مــن اإلبـحــار باتجاهها.
ولـتــأكـيــد االسـتـثـنــاء ،عـمــدت ال ــوزارة
إل ـ ــى إع ـ ـ ــداد اق ـ ـتـ ــراح ت ـط ـلــب ف ـي ــه مــن
رئــاســة مجلس ال ـ ــوزراء اإلي ـعــاز إلــى
االجـ ـ ـه ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة ب ـت ـس ـه ـيــل مـ ــرور
الـعــامـلــن ل ــدى ه ــذه ال ـشــركــات داخــل
األراضـ ــي اللبنانية ،وكــذلــك اإليـعــاز
لها بعدم منع املروحيات والسفن من
نقل العاملني.
إذا كان هذا اإلجــراء يضمن استمرار
األعـ ـم ــال ع ـلــى ب ــاخ ــرة االس ـت ـك ـشــاف
م ـ ــن دون عـ ــراق ـ ـيـ ــل ،فـ ـ ــإن الـ ـش ــرك ــات
العاملة في املوقع كانت قد بدأت من
جهتها ب ــإج ــراءات صــارمــة للوقاية
م ـ ــن ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا ،خـ ــاصـ ــة أن س ـف ـي ـنــة
االس ـت ـك ـشــاف ت ـضــم ع ـلــى مـتـنـهــا ما
يقارب  200شخص بني خبراء فنيني
وم ـقــدمــي خ ــدم ــات ومـمـثـلــن لـلــدولــة
ً
ال ـل ـب ـنــان ـيــة .أوال ،ه ــي أق ـف ـلــت تـمــامــا
الـبــاب أمــام مــن ي ــزورون الباخرة من
دون أن ي ـكــونــوا م ــن ال ـعــام ـلــن على
مـتـنـهــا ،مـنــذ  ٦آذار ال ـحــالــي ،فكانت
ال ــزي ــارة األخ ـي ــرة مــن نصيب كــل من
وزيــرة الطاقة السابقة ندى بستاني
واملـ ــديـ ــر الـ ـع ــام ل ــأم ــن الـ ـع ــام ال ـل ــواء
عباس إبراهيم.
كذلك ،وعوضًا عن تبديل فرق العمل
ك ــل أس ـ ـبـ ــوع ،اع ـت ـم ــدت امل ـ ـ ـ ــداورة كــل
أسبوعني .وقد انتهت بالفعل الدورة
األولــى وعــادت فرق االستكشاف إلى
ب ـي ــروت ،عـلــى أن تنتقل م ـجــددًا إلــى
السفينة بعد مرور أسبوعني.
كــل الترتيبات تشير إلــى أن مرحلة
حفر البئر االستكشافية لــن تتأخر
قبل أن تتحول إلى حقيقة ،لكن ماذا
بعد؟
ن ـ ـظـ ــريـ ــا ،ال ش ـ ـ ــيء تـ ـغ ـ ّـي ــر ف ـ ــي امل ـه ــل
املـ ــوضـ ــوعـ ــة ل ــأن ـش ـط ــة ال ـب ـت ــرول ـي ــة
امل ـخ ـت ـل ـفــة ،وال س ـي ـمــا إطـ ـ ــاق دورة
التراخيص الثانية في نهاية نيسان،
أو بدء االستكشاف في الرقعة الرقم
 ٩في الفصل األخير من العام الحالي.
لـكــن عـمـلـيــا ،فـقــد ص ــار مـحـســومــا أن
دورة الـتــراخـيــص الـثــانـيــة ستؤجل.
فـفــي ظــل الــوضــع ال ــذي اسـتـجــد بعد
ً
انتشار كــورونــا ،سيكون مستحيال
أن تلتزم الـشــركــات بــاملــوعــد املـحــدد.
ولذلك ينتظر أن تعمد وزارة الطاقة
إل ــى إع ــان الـتــأجـيــل قـبـيــل منتصف
ن ـي ـس ــان ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ش ــرك ــات عــديــدة
أبــدت اهتمامها بــأن تكون جــزءًا من
دورة الـتــراخـيــص الـثــانـيــة ،واشـتــرت
البيانات والدراسات املتعلقة بالرقع

هل ّ
يعدل انخفاض أسعار النفط خطط الشركات العاملة في لبنان؟ (داالتي ونهرا)

املـفـتــوحــة ل ـل ـمــزايــدة .ك ــل ذل ــك تــوقــف
منذ نحو أسبوعني ،نتيجة اإلغــاق
الـعــام فــي لـبـنــان والـعــالــم .فــي مطلق
األح ــوال ،فــإن استمرار السير بــدورة
التراخيص كــان سيصطدم بانهيار

أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط .وبـ ــالـ ــرغـ ــم مـ ــن أن ــه
يصعب تقدير حجم هذا التأثير ،إال
أنــه ّ
يرجح أن تقدم عــروض أدنــى من
تلك العروض التي قدمت في الدورة
األول ـ ــى ،فـحـيـنـهــا ك ــان س ـعــر بــرمـيــل

برنت  50دوالرًا ،فيما انخفض اليوم
إل ــى  ٢٧دوالرًا ،بـيـنـمــا وص ــل سعر
الخام األميركي إلى  ٢٣دوالرًا.
أما بشأن الرقعة الرقم  ،9فاألمر أكثر
ت ـع ـق ـي ـدًا .ب ــال ــرغ ــم م ــن ح ـجــز تـحــالــف

نوفاتك مليزانية العمل
توتال  -إيني -
ِ
ف ــي ت ـلــك ال ــرق ـع ــة ،وب ــال ــرغ ــم م ــن بــدء
ّ
إع ــداد العقود واملـنــاقـصــات املتعلقة
بـهــا ،إال أن ه ــذه الـخـطــوة قــد تتأخر
بـسـبــب ف ـتــرة الـتــوقــف الـقـســري التي

خطة الحكومة أمام
اختبار اليوم التالي لكورونا
فرضها كــورونــا على العالم .وحتى
دراس ــة األثــر البيئي التي بــدأ العمل
ب ـه ــا ،ل ــن ي ـك ــون مـمـكـنــا اسـتـكـمــالـهــا
في الوقت الراهن ،نظرًا إلى الحاجة
لالنتقال إلى امليدان وإجراء مقابالت
مع أهالي املناطق املواجهة للرقعة.
امل ـش ـك ـلــة أن كـ ــورونـ ــا ل ـي ــس ال ـعــائــق
ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــد فـ ـ ــي وجـ ـ ـ ــه االسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف
فـ ــي ال ـب ـح ــر ال ـل ـب ـن ــان ــي .االن ـخ ـف ــاض
ال ـتــاري ـخــي ألس ـع ــار ال ـن ـفــط سـيـكــون
لـ ـ ـ ــه ت ـ ــأثـ ـ ـي ـ ــر ك ـ ـب ـ ـيـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـخـ ـط ــط
املـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــة م ـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات.
ه ــي ت ـع ـمــد ،ف ــي هـ ــذه ال ـ ـظـ ــروف ،إلــى
ض ـب ــط ن ـف ـقــات ـهــا ،وب ــال ـت ــال ــي خـفــض
استثماراتها ،فتكتفي باإلنتاج من
ّ
الـحـقــول ال ـجــاهــزة مـقــلـصــة مـشــاريــع
االسـتـكـشــاف وتـطــويــر الـحـقــول .لكن
مــع ذلــك ،فــإن هــذه قــد ال تكون الحال
في لبنان ،وإن تأخر العمل عن املهل
التي كانت مقررة.
للتذكير ،فإنه فور إنجاز االستكشاف
في الرقعة الرقم  ،4ستحتاج الشركات
إلــى نحو شهرين لتحليل النتائج،
بعدها تكون االحتماالت ثالثة:
 يحتوي البئر على كميات تجاريةك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،فـ ـيـ ـت ــم ع ـ ـنـ ــدهـ ــا ح ـ ـفـ ــر ب ـئــر
تقييمية ،لـتـحــديــد تـفــاصـيــل املكمن
ال ـ ـ ـغـ ـ ــازي ،ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـ ـبـ ــدء ال ـت ـط ــوي ــر
واالنتاج.
 تـ ـك ــون ال ـن ـت ـي ـج ــة س ـل ـب ـي ــة ،لـكـنـهــاتـتـضـمــن م ــؤش ــرات ل ــوج ــود مـكــامــن
ب ـقــربــه ،فـيـتــم حـفــر بـئــر استكشافية
أخــرى ،بعد مــدة ،أو يتم الخروج من
الرقعة نهائيًا إذا لم تظهر مؤشرات
كهذه.
ف ــي ال ـح ــال ــة ال ـث ــان ـي ــة ،أي ع ـن ــد ع ــدم
اك ـت ـشــاف كـمـيــات ت ـجــاريــة ف ــي البئر
األول ـ ــى ،يـخـشــى أن تـعـمــد الـشــركــات
إلى االنسحاب ،انطالقًا من أن البئر
االستكشافية تكلف نحو  60مليون
دوالر ،وبالتالي من األجــدى في ظل
ان ـه ـي ــار أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط عـ ــدم ص ــرف
مزيد من األمــوال ،على استثمار غير
مضمون.
لـكــن مــع ذل ــك ،ف ــإن الـضـغــط املــالــي ال
يعني دائمًا التوقف عن االستكشاف
أو االس ـت ـث ـمــار ،وجـ ــود آبـ ــار جــاهــزة
لـلـتـطــويــر ي ـعــزز وض ــع ال ـشــركــة ،بما
يسمح لها بالحصول على القروض
املـصــرفـيــة .وبــالـتــالــي ،تــؤكــد مصادر
مطلعة أن انخفاض أسعار النفط ال
يعني بالضرورة تجميد االستثمار.
فمعظم شــركــات التنقيب تعمل في
ص ـن ــاع ــة ال ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات ،وه ــذه
ال ـص ـنــاعــة غــال ـبــا م ــا ت ــزده ــر عـنــدمــا
تنخفض أسعار النفط.

هيام القصيفي
ال يخلو خطاب ملـســؤول غــربــي ،وخصوصًا أميركي
وأوروبي ،في أزمة انتشار فيروس كورونا ،من الكالم
عن األزمة االقتصادية وتبعات الوباء ،وتحديات «اليوم
التالي» لوقف اندفاعته ،وتأثيرات ذلك على االقتصاد
العاملي واملحلي .كل دولــة من دول االتـحــاد األوروب ــي،
الـخــارج ّ
للتو مــن أزمــة البريكست وتداعياتها األولـيــة،
تـعـيــش عـلــى وق ــع ال ــوب ــاء وامل ـ ــوت ،وال ـتــداب ـيــر الصحية
واالجتماعية والعمالنية .لكنها في الوقت نفسه ،تفرج
عــن مـســاعــدات وأمـ ــوال لتنشيط الـ ــدورة االقـتـصــاديــة
أو تــرســم خـطــط املستقبل الـقــريــب حــن تـبــدأ مرحلة
الـتـعــافــي الصحية ملــواطـنـيـهــا ،لتنطلق مــرحـلــة تعافي
اقـتـصــاداتـهــا .ال أحــد متفائل فــي لبنان بــأن لدينا ما
ً
لدى أملانيا مثال ،من سيناريو لليوم التالي ،أو حتى في
أكثر الدول تعرضًا للهزات االقتصادية كاليونان التي
تركز حكومتها في خططها العمالنية ،على عدم الوقوع
مرة أخرى في مأزق االنهيار االقتصادي .لكن السلطة
الـسـيــاسـيــة املـتـشــابـكــة مصالحها مــع الـسـلـطــة املــالـيــة
واالقتصادية ،لم تستطع حتى اآلن أن ترسم مخططًا
أولـيــا ملــا حصل منذ  17تشرين األول ،فكيف يمكن
أن تضع برنامجًا أوسع مدى ملا بعد انتشار كورونا؟
واملعضلة التي سيواجهها لبنان بني مرحلة انتشار
الوباء ومرحلة ّ
الحد منه ،هي أنه سيكون أمام سيناريو
االنهيار التامّ ،
وردة فعل شعبية عليه مــرة أخــرى ،ما
ّ
تستتب أوضــاع انتشار املــرض .ففي الــدول األكثر
إن
تعرضًا للمأساة ،كإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وحاليًا
بريطانيا ،ترتفع حدة االتهامات وتقاذف املسؤوليات
حــول تــأخــر الـحـكــومــات فــي اتـخــاذ الـتــدابـيــر املناسبة.
ورغم أن الوقت لم يحن بعد للمحاسبة في تلك الدول،
إال أن اآلل ـي ــات الــديـمــوقــراطـيــة الـسـيــاسـيــة واإلعــام ـيــة،
بــاشــرت اإلع ــداد للمحاسبة واالرتـ ــداد على التقصير
الفادح في مواكبة الوباء ،علمًا بأن هذه الدول منصرفة
في الوقت نفسه الى تفعيل مختبراتها ووضع خريطة
شاملة ملستشفياتها وأطبائها العاملني واملتقاعدين،
ودفــع مصانعها الــى إعطاء األولــويــة للحاجات الطبية
وتنشيط الحركة االقتصادية .كل ذلك برعاية حكومية
مباشرة ،إضافة الى وضع استراتيجيات مستقبلية.
في لبنان ،للمرة األولى يسجل أداء الفت لوزارة الصحة
م ــع ب ـعــض امل ــاح ـظ ــات ،فـيـمــا ت ـقــف ال ــدول ــة بمجملها
عاجزة ،إال عن تحميل الشعب مسؤولية انتشار املرض
أو وقفه ،علمًا بأن املواطنني ،رغم االستثناءات ،يلتزمون
بالحد األدنى من واجباتهم حتى اآلن .فيما الدولة غير
قـ ــادرة عـلــى إج ـبــار املستشفيات الـخــاصــة عـلــى فتح
أبوابها لجميع املرضى ،والضغط على املصارف لتلبية
املــودعــن ،أو دفــع أمــوال الشركات املستوردة للمعدات

الطبية ،في ظل أزمــة َ
مرضية قاتلة .وهــي عاجزة عن
وضع تصور ملحاكاة مآسي آالف العاطلني عن العمل،
وتــأمــن ضــروريــاتـهــم الـيــومـيــة ،فــي ظــل حـجــر منزلي
وتوقف األعمال .إال إذا كانت خطة توزيع اإلعانات على
عشوائيتها ،ستكون البديل ،فيما لم يتم بعد تقدير
فترة اإلقفال والعزل وإلى أي أسبوع ستتمدد.
بعد ستة أشهر من التدهور ونحو شهرين من عمر
ال ـح ـكــومــة ،وال ــوع ــد ب ــوض ــع ب ــرن ــام ــج اق ـت ـص ــادي كــان
يفترض أن يبصر النور ،زادت حدة املسائل االجتماعية
واملعيشية ،الـتــي ستفرض إيقاعها على أي برنامج
اق ـت ـصــادي ج ــدي ــد .ل ـكــن ،كـيــف يـمـكــن ل ـهــذه الـحـكــومــة
أن تضع تـصــورًا للسيناريو األس ــوأ بعد أن ينكشف
االنهيار الحقيقي جراء كورونا ،وهي لم تستوعب بعد
حجم الخسائر منذ ستة أشهر ،ولم تتمكن من تحقيق
خطوة إصالحية واح ــدة؟ في املقابل ،يجري الحديث
في وزارات وإدارات عامة ومصرف لبنان عن إجراءات
ّ
وقرارات سيئة تتخذ ،ال ّ
املتردي،
تمت بصلة الى الواقع
وكأن ال كورونا وال أزمة اقتصادية حادة .فيما املطلوب
من الحكومة هو أبعد من إمــرار تعيينات بالسر على
شــاك ـلــة ال ـص ـف ـقــات الـسـيــاسـيــة امل ـع ـت ــادة :وض ــع خطة
إنقاذية اقتصادية تالئم متغيرات ما بعد مرحلة انهيار
الـلـيــرة ،وتــوقــف ال ــدورة االقـتـصــاديــة محليًا وخارجيًا
بفعل الوباء .لكن املشكلة تكمن في غياب الطاقم الفعلي
القادر على التفكير العقالني ،بعيدًا عن املحسوبيات،
في ظل وجود وزراء وإداريني يتصرفون كمستشارين
وخبراء في خدمة أطراف سياسيني ومصارف ،وهؤالء
سـبــق أن أنـتـجــوا سـيــاســة مــالـيــة واقـتـصــاديــة أوصـلــت
لبنان الى  17تشرين األول .ما يقوله السكان في لبنان
الذين يريدون العمل بأي ثمن ،ولو تحت وطأة الكورونا،
هو كــام «علمي» يتردد في العالم كله على مستوى
الحكومات التي تريد تفادي الــركــود االقتصادي ،في
ظل التدابير التي تتخذها لعزل مواطنيها .لكن األزمة
فــي هــذه ال ــدول الصناعية الكبرى حديثة العهد ،فيما
يعيش لبنان شهورًا من األزمة املصرفية واالقتصادية،
التي قد تؤجج في مرحلة ما عمق الغنب الــذي يساهم
فيه شعور العزلة وتفشي املرض واقتراب العائالت من
الـجــوع وانهيار مؤسسات وصــرف عـمــال .والحكومة
في هذا الوقت تتحايل على اللبنانيني ،بتطمينات تتعلق
بمواجهة كورونا .لكنها ضمنًا ،وفي ظل تعطيل الحياة
اليومية تسعى الــى تخفيف الضغط املتعلق بــأمــوال
املودعني في املصارف وارتفاع سعر الــدوالر واملطالب
املعيشية والحياتية ،لكسب الوقت ال أكثر وال أقل ،قبل
أن تـبـصــر خطتها االق ـت ـصــاديــة ال ـن ــور ،فـتـضــاف الــى
سلسلة مــن الخطط املــوضــوعــة فــي أدراج الحكومات
املتعاقبة.

اليونيفيل مستثناة من «الحجر الجوي» :هل كذبت بشأن إجراءات كورونا؟
أثــار إعــان اليونيفيل عــن أول إصابة
ب ــن ج ـن ــوده ــا ب ـ ــ«كـ ــورونـ ــا» ،أول مــن
أمـ ـ ـ ـ ــس ،م ـ ـ ـخـ ـ ــاوف مـ ـ ــن ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع عـ ــدد
املـصــابــن بــن جـنــودهــا الـعــامـلــن في
جـنــوب لـبـنــان وي ـع ـ ّـدون نـحــو  11ألـفــا.
اإلجـ ـ ـ ــراءات الــوقــائ ـيــة ال ـت ــي اتـخــذتـهــا
الناقورة مـشــددة .لكن خطة الحكومة
للتعبئة الصحية العامة التي تضمنت
اإلبالغ عن إقفال مطار بيروت الدولي
بني  18و 29آذار« ،استثنت من الحجر
ال ـج ــوي قـ ــوات الـيــونـيـفـيــل والـبـعـثــات
الدبلوماسية واملنظمات الدولية (.»)...
من دون ذكر جنسية الجندي املصاب

أو الـ ــدولـ ــة ال ـت ــي أص ـي ــب ف ـي ـهــا خ ــال
إج ــازة سياحية لــه ،قــال بـيــان القيادة
إن ـ ــه «ق ـ ــد ع ـ ــزل فـ ــي ال ـح ـج ــر ال ـص ـحــي
بشكل كامل في مستشفى اليونيفيل
فــي ال ـنــاقــورة ،وه ــو ال يـعــانــي مــن أي
عـ ـ ــوارض وب ـص ـحــة جـ ـي ــدة» .وأوضـ ــح
الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم ال ـي ــون ـي ـف ـي ــل أن ــدري ــا
تيننتي أن الجندي فــور وصــولــه إلى
م ــرك ــز خ ــدمـ ـت ــه «خـ ـض ــع ل ـ ــإج ـ ــراءات
الـصـحـيــة املـتـبـعــة مـنــذ كــانــون الـثــانــي
املـ ــاضـ ــي ب ـم ــا ي ـت ـم ــاش ــى مـ ــع املـ ـب ــادئ
التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية».
وب ـعــد اك ـت ـشــاف إصــاب ـتــه بــالـفـيــروس،

تــم عــزل أربـعــة مــن زمــائــه اصطحبوه
ّ
م ــن امل ـط ــار واح ـت ــك ــوا ب ــه بـعــد عــودتــه.
وج ــاءت نتيجة فحوصاتهم سلبية،
لكنهم سيظلون فــي الحجر الصحي.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب تـ ـيـ ـنـ ـنـ ـت ــي« ،ب ــاسـ ـتـ ـط ــاع ــة
مـسـتـشـفــى ال ـيــون ـي ـف ـيــل ف ــي ال ـن ــاق ــورة
الـ ـعـ ـن ــاي ــة ب ــامل ــرض ــى غـ ـي ــر امل ـص ــاب ــن
ب ـ ـعـ ــوارض أو يـ ـع ــان ــون م ــن ع ـ ــوارض
خفيفة».
عــاد الـجـنــدي إلــى لبنان فــي الخامس
عـشــر مــن الـشـهــر ال ـجــاري ،أي فــي يــوم
إطالق الحكومة خطة التعبئة الصحية
العامة التي تضمنت اإلبالغ عن إقفال

امل ـط ــار ،بــاسـتـثـنــاء قـ ــوات الـيــونـيـفـيــل.
وأوضح تيننتي أن املعني باالستثناء
مــن الـحـجــر عمليات تـبــديــل الــوحــدات
ّ
(ي ـصــل أك ـثــر م ــن  200ج ـنــدي لـيـحــلــوا
م ـحــل مــواطـنـيـهــم ل ـف ـتــرة تـ ـت ــراوح بني
 6أشـهــر وس ـنــة) .وغــالـبــا مــا تستخدم
الـ ــدول ال ـتــي تـنـتـمــي إلـيـهــا ال ــوح ــدات،
طـ ــائـ ــرات خ ــاص ــة ل ـن ـقــل ج ـن ــوده ــا مــن
لبنان وإليه .فهل ستستخدم الناقورة
الحق الــذي منحته لها الحكومة؟ «ال
يوجد أي عمليات تبديل قوات في هذا
ال ــوق ــت .كــل عـمـلـيــات الـتـبــديــل أجــريــت
مسبقًا» ،قال.

وضعت اليونيفيل قواتها في الحجر
الـجـمــاعــي .لـكـنـهــا حـتــى تــاريــخ إقـفــال
املـطــار ،طلبت عــودة جميع عناصرها
املدنيني والعسكريني الذين كانوا في
إجــازة خارج البالد في غضون الفترة
املمتدة مــن  15آذار إلــى  18منه« .كــان
قــرار الحكومة وليس قــرار اليونيفيل
وشمل عودة أفراد وليس مجموعات».
هل عاد الجميع؟ «ال يزال لدينا العديد
مـ ــن جـ ـن ــود حـ ـف ــظ ال ـ ـسـ ــام الـ ــذيـ ــن لــم
يعودوا إلى لبنان ولن يعودوا حاليًا».
ك ــام تـيـنـنـتــي يـتـنــاقــض م ــع م ــا سبق
أن أب ـل ـغ ـتــه مـ ـص ــادر الـ ـق ــوات الــدول ـيــة

«اليونيفيل» تؤكد
أن الجنود الفرنسيين
وصلوا في أيلول ،قبل
أن يثبت وصول
بعضهم يوم  27شباط

لـ«األخبار» عن أنها قررت ،بعد الثامن
من آذار ،منع جنودها املوجودين خارج
لبنان مــن ال ـعــودة إلـيــه .وه ــذا اإلج ــراء
قيل إنــه اتخذ حينذاك ،بعد االشتباه
في إصابة جندية من الكتيبة املاليزية
بكورونا (لم تثبت إصابتها)ُ .يضاف
إلــى مــا تـقـ ّـدم تأكيد امل ـصــادر أن أفــراد
الوحدتني الفرنسية واإليطالية الذين
يخدمون فــي الجنوب حاليًا ،وصلوا
في أيلول املاضي ،وأن جنود الوحدة
اإلسبانية وصلوا في تشرين الثاني،
أي قبل بدء انتشار كورونا .لكن الحقًا،
كـشــف بـيــان رسـمــي لليونيفيل صــدر

يــوم  15آذار بـشــأن وف ــاة أحــد الجنود
الفرنسيني بحادث سير ،أنه وصل إلى
لبنان يوم  27شباط.
فهل كذبت القوات الدولية بشأن تاريخ
وص ـّ ــول جـ ـن ــود إل ـ ــى ل ـب ـن ــان مـ ــن دول
ُ
تصنف مــوبــوءة ،كإيطاليا وإسبانيا
وفرنسا؟ وملــاذا لــم تتشدد اليونيفيل
كليًا بمنع الـسـفــر مــن تـلــك ال ــدول إلــى
لبنان؟
برغم تسجيل اإلصــابــة األول ــى ،وعــدم
منع وصول جنود من دول ذات مخاطر
ّ
تصر اليونيفيل على أن الوضع
عالية،
ال ـص ـحــي م ـض ـب ــوط« .ب ــدأن ــا بتطبيق

جـمـيــع ال ـتــداب ـيــر االح ـت ــرازي ــة الــازمــة
بما يتماشى مــع املـبــادئ التوجيهية
ملنظمة الـصـحــة الـعــاملـيــة وتوجيهات
السلطات اللبنانية منذ كانون الثاني.
وفي شباط تم نصح أفــراد اليونيفيل
ب ـع ــدم ال ـس ـفــر إلـ ــى امل ـن ــاط ــق أو الـ ــدول
املتضررة».
إذًا اليونيفيل ،تلك املهمة العسكرية،
«نـ ـصـ ـح ــت» أف ـ ــراده ـ ــا (م ـع ـظ ـم ـهــم مــن
الـعـسـكــريــن) ب ـعــدم الـسـفــر ال ــى ال ــدول
املـ ـتـ ـض ــررة ولـ ــم تـمـنـعـهــم م ــن ال ـس ـفــر.
ُ
«وإذا كـ ــانـ ــوا ب ــال ـف ـع ــل ه ـ ـنـ ــاك ،ط ـل ــب
مـنـهــم ،قـبــل ال ـعــودة إل ــى مــركــز العمل،

ال ـح ـصــول ع ـلــى إفـ ـ ــادات ع ــن وضـعـهــم
الصحي من الجهات الطبية املعتمدة.
وب ـم ـج ــرد ع ــودت ـه ــم إلـ ــى ال ـ ـبـ ــاد ،يـتــم
وضعهم في الحجر الصحي للحد من
مـخــاطــر ال ـف ـيــروس ال ــذي يــؤثــر علينا
وع ـل ــى الـ ـسـ ـك ــان» ،قـ ــال تـيـنـنـتــي .م ــاذا
عــن تـحــركــات الـجـنــود الـخــاصــة منها
التبضع من املتاجر؟ «اليونيفيل تقوم
ب ــدوري ــات ـه ــا ع ـلــى ط ــول ال ـخ ــط األزرق
وال تـحـتــك بــال ـس ـكــان .وع ــن تـحــركــات
ال ـج ـن ــود ،فــإن ـهــم ي ـع ـت ـمــدون ال ـقــوانــن
الالزمة تبعًا للتطورات وملا يعلن».
(األخبار)
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على الغالف

الطالب في إيطاليا رهينة «كورونا» ...والمصارف
راجانا حمية
أول مـ ـ ـ ــن أم ـ ـ ـ ـ ـ ــسّ ،
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـط ـ ــاب
ال ـل ـب ـنــان ـيــون ال ـع ــال ـق ــون ف ــي جـحـيــم
إيـطــالـيــا رســالــة جــديــدة إل ــى الــدولــة
اللبنانية .قبلها ،على مدى األسابيع
املاضيةّ ،
وجهوا الكثير من الرسائل
مـ ــن دون أن يـ ـلـ ـق ــوا ج ـ ــواب ـ ــا« .آخـ ــر
الــرســائــل» كتبها باسمهم الدكتور
محمد كمال (مقيم في إيطاليا منذ
11عـ ــامـ ــا) لـيـعـلــم ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة
بآخر تطورات أوضاع «مواطنيها»،
بعدما المس معظم الطالب ،املقيمني
فــي الـشـمــال تـحــديـدًا ،حــافــة الـجــوع،
إذ «لـ ـ ــم يـ ـ ـع ـ ــودوا ي ـم ـل ـك ــون ال ـ ـقـ ــدرة
ع ـلــى شـ ــراء ال ـح ــاج ــات األس ــاس ـي ــة»،

وأق ـص ــى م ــا يـطـلـبــونــه تــأمــن «ق ــوت
ال ـ ـيـ ــوم» .وه ـ ــذا لـسـبـبــن أســاس ـيــن،
أولـهـمــا «م ـبــاشــر» ،وه ــو اإلجـ ــراءات
الـتــي فرضتها الـسـلـطــات اإليطالية
بعد انـتـشــار فـيــروس «ك ــورون ــا» ،ما
ّأدى إل ــى خ ـس ــارة ال ـط ــاب أعـمــالـهــم
بـعــد إق ـفــال املــؤس ـســات والـجــامـعــات
الـ ـت ــي كـ ــانـ ــوا ي ـع ـم ـل ــون وي ـت ـع ـل ـمــون
فيها .والسبب الثاني هو ما يعانيه
ه ــؤالء مـنــذ ب ــدء األزم ــة االقـتـصــاديــة
في لبنان ،والتي طاولتهم من خالل
إجـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـ ـصـ ــارف الـ ـت ــي «ق ـ ّـي ــدت
تحويالت أهــالـيـهــم» ،بحسب كمال.
ّ
هو تحصيل
لذلك ،هم الطالب اليوم ُ
«ل ـق ـمــة ال ـع ـي ــش» ،ب ـعــدمــا أق ـف ــل بــاب
الرجوع إلى لبنان.
(أ ف ب)

طالب املاجستير في جامعة تورينو،
ح ـس ــن عـ ـم ــر ،أك ـ ــد لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
الـطــاب اللبنانيني كــانــوا سينجون
مــن «الـحـصــار» املـفــروض على املــدن
اإليطالية «لو أنهم عادوا إلى لبنان
قبل إعــان حــال التعبئة الـعــامــة ،إال
أنــه كــان إلدارة شركة طـيــران الشرق
األوس ـ ـ ــط ح ـس ــاب ــات أخ ـ ــرى ع ـل ــى مــا
ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو» .وي ـ ــوض ـ ــح أن ـ ـ ــه قـ ـب ــل وق ــف
حــركــة ال ـط ـيــران بــن الـبـلــديــن ،حجز
حــوالــى  60طالبًا لبنانيًا يتابعون
دراســات ـهــم فــي إيـطــالـيــا تــذاكــر سفر
على منت الشركة  ،وكانت «التذكرة
بقيمة  170يــوروّ ،أمنها البعض من
التبرعات» .كان ُيفترض أن تقلع تلك
الرحلة في الثالث عشر من الجاري،
ّ
إال أنه «قبل يومني من اإلقــاع تبلغ
ال ـطــاب عـبــر الـبــريــد اإللـكـتــرونــي أن
الرحلة ألغيت وحـ ّـدد موعد آخــر في
السادس عشر من الـجــاري» .غير أن
ّ
ال ـط ــاب تـبــلـغــوا م ــرة أخـ ــرى بــإلـغــاء
موعد آخر،
الرحلة ،من دون تحديد
ٍ
ومن دون توضيح سبب ذلك« ،إذ لم
يكن مطار ميالنو قد أقفل بعد ولم
تـكــن الـحـكــومــة اللبنانية ّ قــد أعلنت
حــال التعبئة العامة» .مــذاك ،ينتظر
ه ــؤالء طــائــرة لــن تـقـلــع ،بسبب قــرار
الـحـكــومــة وق ــف حــركــة ّال ـط ـيــران بني
بيروت والدول التي صنفتها منظمة
الـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة مـ ـ ــوبـ ـ ــوءة .وه ــم
يناشدون الدولة إجالءهم من املدن
اإليطالية «والعودة لتمضية الحجر
ال ـص ـحــي ف ــي ل ـب ـن ــان ،م ــع األخ ـ ــذ في
االعـتـبــار اإلجـ ــراءات الطبية الــازمــة
واإلجبارية التي اعتمدتها الدول».
وزير الخارجية واملغتربني ،ناصيف
ّ
حتي ،يؤكد أنــه في الوقت الحاضر
«الــرج ـعــة م ــش ب ــإي ــدن ــا» ،وأن ع ــودة
الطالب اللبنانيني من إيطاليا ومن

في إيطاليا نحو
 700طالب400 ،
منهم في الشمال
األكثر إصابة بالوباء

غيرها مــن ال ــدول املنكوبة «تحتاج
إل ــى قـ ــرار غ ـيــر م ـتــوافــر ح ـتــى اآلن».
من هنا ،الخيار الوحيد هو «البقاء
حيث هــم ،ليس هــربــا مــن مسؤولية
علينا تحملها تجاه أبنائنا ،وإنما
ل ـع ــدم وجـ ــود خـ ـي ــارات ،وخـصــوصــا
أنه ليس مسموحًا في الــدول إخراج
أحـ ــد م ــن دون إجـ ـ ــراء ف ـح ــوص ل ــه»،
وه ــي ف ـحــوص غ ـيــر م ـتــوفــرة إال ملن
تظهر عليهم العوارض ،وخصوصًا
أن إيطاليا تعاني نقصًا في معدات
إج ـ ـ ــراء الـ ـفـ ـح ــص» ،ب ـح ـســب سـفـيــرة
لبنان في روما ميرنا ضاهر.
لــذلــك ،املطلوب الـيــوم ،بانتظار قــرار
ع ـ ــودة الـ ـط ــاب إلـ ــى ل ـب ـن ــان« ،تــأمــن
املساعدة العاجلة واملباشرة لتأمني
احـتـيــاجــاتـهــم ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي»،
بحسب حتي .وهو طلب من الطالب
في املدن اإليطالية وغيرها من الدول
التي يعاني فيها الطالب ،التواصل
مع السفارات والقنصليات اللبنانية،
الفتًا إلــى أنــه «تــم وضــع خط ساخن
ف ـ ّـي ال ـق ـن ـص ـل ـيــات والـ ـسـ ـف ــارات الـتــي
تلقت تعليمات بالتواصل مع أبناء
الـ ـج ــالـ ـي ــات فـ ــي كـ ــل ال ـ ـ ـ ــدول ل ـتــأمــن
املساعدات العاجلة».

ّ
الضاهر أكــدت أن السفارة تتواصل
ّ
مـ ــع ال ـ ـطـ ــاب الـ ــذيـ ــن قـ ـ ـ ــدرت ع ــدده ــم
ب ـن ـح ــو  700ف ـ ــي املـ ـ ـ ــدن اإليـ ـط ــالـ ـي ــة
املختلفة 400« ،منهم على األقــل في
منطقة الـشـمــال» األك ـثــر مـعــانــاة من
الــوبــاء .األولــويــة للسفارة فــي رومــا
والقنصلية في ميالنو ،اليوم ،تأمني
«املساعدات الفورية ،وخصوصًا أن
الطالب في هذه الظروف ال يطلبون
أك ـثــر م ــن الـ ـ ـ ـ ــ .»basicويـعـتـمــد تــأمــن
الجزء األكبر من هذه املساعدة على
ال ـت ـب ـ ّـرع ــات ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن «فــاعــل
ّ
خـ ـي ــر» ت ـك ــف ــل ب ــالـ ـط ــاب ف ــي ال ــوق ــت
ّ
ال ـحــالــي .لـكـنــه ،يـبـقــى إجـ ــراء مــوقـتــا
قــد يستمر العمل بــه «بضعة أشهر
ملـعــرفــة مــا س ـتــؤول إلـيــه األوضـ ــاع».
لــذلــك ،تناشد الضاهر «وضــع خطة
ل ـل ـطــاب ال ـل ـب ـنــان ـيــن ف ــي الـ ـخ ــارج».
ومن جهة أخرى ،تعمل السفارة على
ّ
خط املصارف اللبنانية لحل مشكلة
الـتـحــويــات فــي مـثــل ه ــذه ال ـظــروف،
«وحـتــى اآلن كــان هـنــاك تـجــاوب من
أحــد املـصــارف لتسهيل أمــور أولياء
الطالب إلرسال أموال إلى أبنائهم».
ّ
إجـ ـ ــراءات مــوق ـتــة تـسـتـهــدف الـبـقــاء،
ّ
أقــلــه حـتــى انـتـهــاء املـحـنــة الـتــي يمر
بها الـطــاب ليس فقط فــي إيطاليا،
وإنما في كل الدول ،ومنها بريطانيا
وت ـش ـي ـك ـيــا أخ ـ ـي ـ ـرًا .وف ـ ــي إطـ ـ ــار تـلــك
ّ
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ،ش ــك ـل ــت م ـج ـم ــوع ــة مــن
الـ ـط ــاب خ ـل ـيــة ط ـ ـ ــوارئ بــالـتـنـسـيــق
م ــع ال ـس ـف ــارة والـقـنـصـلـيــة «للسعي
ملعالجة املشاكل املادية واللوجستية
والنفسية ق ــدر املـسـتـطــاع» ،بحسب
ك ـ ـمـ ــال ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ـ ــه ح ـت ــى اآلن
ّ
«سجلنا أكثر من  100حالة بحاجة
ّ
ماسة إلى املساعدة».

ّ
الفيديو التعليمي :صناعة تفتقر إلى المنهجية
نعمه نعمه *
بـ ّـث تلفزيون لـبـنــان ،أخ ـي ـرًا ،حصة تجريبية للتعليم عن
ّ
حصة صفية
بعد ألحد صفوف الشهادة الرسمية ،تشبه
ّ
في يوم تعليمي أكاديمي عادي ،يستخدم فيه املعلم اللوح
التفاعلي لشرح األهــداف التعليمية ،كما يفعل أي مـ ّ
ـدرس
يستخدم الوسائط الناشطة.
ومع ّأن العمل يحمل توقيع وزارة التربية واملركز التربوي
لـلـبـحــوث واإلنـ ـم ــاء (ب ـق ــدر ح ـجــم ال ـبــانــر الـ ــذي ظ ـهــر على
الشاشة) ،فقد ُعلم أن الــوزارة واملركز تبنيا مبادرة التيار
الوطني الـحـ ّـر وهيئاته التعليمية وأصــدقــائــه الــذيــن نظموا
ال ــدروس  -الفيديوهات لــدعــم الـتــامــذة .وهـنــا يـتــأكــد ،مرة
ج ــدي ــدة ،عـجــز اإلدارة ال ـتــربــويــة عــن إن ـت ــاج تــربـيــة كـفــوءة
وصفوف تعليمية نموذجية للتالمذ من دون الرجوع إلى
األحــزاب أو املؤسسات الخاصة .وكـ ّ
ـأن لبنان ،بمؤسساته
الرسمية ،يفتقر إلــى هــذه الكفاءات املــوجــودة لــدى الجهات
السياسية التي تحاول جاهدة اإلمعان في بسط سلطتها
على التعليم.
فــي كــل األحـ ــوال ،ال يعطي الفيديو انـطـبـ ً
ـاعــا إيـجــابـ ًـيــا عن
الـصـنــاعــة التعليمية اللبنانية مـقــارنــة بـمــا أنـجــزتــه بعض
البلدان املجاورة ،كما يدعو للتساؤل حول نوعية املخرجات
ملشروع ّ S2R2
املمول بقرض ومنح لتطوير املناهج بماليني
ال ــدوالرات ،وال ّ
سيما أنــه جــرى ّأخيرًا اإلعــان عن الحاجة
لثالثة خبراء ومدير مشروع للتعلم عن بعد كاستشاريني
من موازنة .S2R2
ل ـيــس ال ـه ــدف م ـمــا سـنـقــولــه عــرق ـلــة املـ ـب ــادرة ،إن ـمــا وضــع
مالحظات ضــروريــة ،وتفنيد ما يجب أن يحتويه الفيديو
التعليمي وما يجب أن يتالفاه لتحسني األداء .وهذا يمكن
إنـجــازه بجهد طفيف من خــال خبراء حقيقيني للتعليم
اإللـكـتــرونــي والـفـيــديــو والتصميم التعليمي بــالـتـعــاون مع
املعلمني/ات.
التعليم عــن ُبـعــد ال يتم فقط عبر الفيديو ،بــل هــو سياق
متكامل تربوي تعليمي ،أما ما شاهدناه فهو مجرد حصة
ّ
تعليمية صفية من خالل الفيديو.
ال ش ـ ّـك فــي أن املـعـلــم /مـقــدم الـحـلـقــة لــديــه حـضــور لطيف

ويمتلك املـعــرفــة الــازمــة لـلـشــرح .لـكــن ،فــي امل ـبــدأ ،ال يجب
أن تتجاوز مــدة الفيديو ال ـ  15دقيقة (ولـيــس  29دقيقة)،
باعتبار أن استيعاب التالمذة يختلف بني ّ
حصة يتابعونها
ّ
بواسطة الفيديو والحصة الصفية .وهــذه املــدة مشروطة
بمجموعة عـنــاصــر أخ ــرى لتغطية الـنـقــص التفاعلي في
ّ
الصف ،وضعف التركيز من خالل الفيديو ،ما يستوجب
ّ
التنوع فــي الـعــرض بــن الـشــرح والتطبيق واألمـثـلــة ،إلبقاء
القدرة االستيعابية للمتلقي في حالة يقظة.
ّ
أما الفيديو نفسه فقد أتى من دون تمهيد .فلم ّ
يعرف املعلم
عن نفسه ،ولــم يذكر اســم الصف وامل ــادة والـشـهــادةّ ،
ومر
عنوان الدرس سريعًا ،ولم يعرض النقاط األساسية للدرس
بشكل واضح ،وأتخم بمعلومات كثيرة يصعب استيعابها
بــال ـكــامــل .كــذلــك يـفـتـقــر الـفـيــديــو إل ــى ال ـت ـنـ ّـوع ف ــي الـعــرض
واإليقاع ،إذ لم يستعمل إمكانات وسيط الفيديو لترسيخ
املعلومة (كتابة تعريف على الشاشة ،معلومة بحاجة إلى
تــرسـيــخ فــي ذه ــن ال ـت ـل ـم ـيــذ/ة .)..،كــذلــك م ـ ّـر راب ــط مــن دون
كتابته على الشاشة ،ولم يتم التذكير بالدرس السابق أو
املرتبط به ،فيما ال يحفظ اللوح التفاعلي املعلومة الضرورية
ويبقيها أمام التلميذ للعودة إليها عند الحاجة ،وال ربط بني
املادة والحياة الحقيقية.
وكان الفتًا لوغو الوزارة في الفيديو على الفتتني Banner
ً
تقريبا كأنهما ،وبــإصــرار ،إطار
تحتالن نصف الشاشة
ّ
ُ ّ
دعائي لشركة أو جمعية ،ما يشكل تلوثًا بصريًا يؤثر على
تركيز املشاهد ّ ُويشتت الرسالة .كما أن الصوت ضعيف
واإلرسال متقطع.
واألهم أن الفيديو يفتقر إلى املنهجية العلمية .فما شاهدناه
هو إعــادة تصوير وتقديم للكتاب املدرسي مع شروحات
إضــاف ـيــة وتـلـخـيــص وتـكـثـيــف ،وه ــو شـبـيــه ج ـدًا بالكتاب
ومنهجية الشرح في الكتب ،في حني ّأن التعليم من خالل
الفيديو أمر مختلف تمامًا .وكما يقول الفيلسوف مارشال
ماك لوهان« :الوسيط ،هو الرسالة» (Le médium, c›est
 ،)le messageأي أن الــوسـيــط (الفيديو فــي هــذه الحالة)
هــو حــامــل األهـ ــداف التعليمية .ل ــذا يـجــب إظ ـهــار الــرســالــة
ً
بوضوح واستخدام الوسيط /الفيديو فعال لضمان وصول
األهداف التعليمية ،أي توظيف الصورة والنصوص املكتوبة

والصوت واللون والحركة ،واإليقاع  ...ليصل الهدف سليمًا.
يجر اعتماد أي منهجية من منهجيات التعليم عن ُبعد
لم ِ
أو الهندسة والتصميم التعليمي املعتمدة عامليًا في التعليم
اإللكتروني أو الفيديو أو عن ُبعد ،واملنشورة على مختلف
امل ــواق ــع األكــادي ـم ـيــة ال ـتــربــويــة .وأب ــرزه ــا ال ـخ ـطــوات التسع
للتصميم التعليمي التي وضعها الكاتب األميركي روبرت
غاين ،والتي يقترح فيها سياقًا تراتبيًا للوصول إلى حلول
تعليمية ّفعالة ،وهي:
ّ
 اكتساب انتباه املتعلمني/ات – من خالل محفزات جاذبةإلشراكهم وتحفيز عقولهم من خالل :نصوص ،حزازير،
صور ،مجموعة أسئلة ،تقديم املعلم لنفسه واملادة والصف
دقيقة).
(أقل من ّ
املتعلم/ة على الهدف التعليمي للفيديو أو ّ
الحصة -
 اطالعتوضيح ّ
املخرجات املرتقبة ،مؤشرات قياس (عرض عنوان
الدرس أو الهدف( )...أقل من دقيقة).
 تــذكـيــر ب ــال ــدروس الـســابـقــة املــرتـبـطــة بــالــدرس الـجــديــد -تحفيز الذاكرة واملعرفة املكتسبة السابقة والبناء عليها.
( 1.5دقيقة).
 ش ــرح الـ ــدرس أو املـحـتــوى أو (ه ــدف تعليمي واحـ ــد) -بأبسط طريقة ممكنة ( 1.5دقيقة).
 تقديم التوجيه من خالل أمثلة ّمبسطة أو تمارين بسيطة
(دقيقتان).

ّ
ويطبق تمارين متقدمة مع أو من خالل
يستنبط املتعلم
ّ
 ّاملـعــلــم/ة – إش ــراك املتعلم/ة فــي أنشطة وتـمــاريــن مختلفة
حيث نرشده إلى استخدام القاعدة املكتسبة كما نوجهه
إلى تمارين جديدة مشابهة في الكتاب أو الفيديو3 - 2( .
دقائق).
 تـقــديــم مـســاعــدة  -مــن املـفـيــد إعـطــاء بـعــض التوجيهاتلحاالت شاذة أو استثناءات( .دقيقة واحدة).
 الـتـقـيـيــم (ي ـح ـتــاج إل ــى آل ـيــات مختلفة غـيــر م ـتــوفــرة فيالظروف الحالية إال من خالل التواصل مع املعلمني/ات).
 ترسيخ املعرفة املكتسبة  -من خالل أمثلة ونماذج واقعية،تلخيص ،خلق ،رسم( ...دقيقة واحدة).
ال ـس ــؤال ه ــو :هــل نستطيع دم ــج ه ــذه املـعـطـيــات وتحقيق
ُُ
ّ
تعليم بوسائط متعددة ،كفؤ ،ومفيد ،وبناء؟ نعم نستطيع
فهذا العمل واإلنـجــاز يحتاج إلــى ثالثة أنــواع من الخبرات
وامل ـع ــارف :تقني تــربــوي ،Educational Technologist
ّ
مصمم تعليمي  ،Instructional Designerوخبير املادة
 .Subject Matter Expertوه ــؤالء مـتــوفــرون فــي لبنان
وعملهم ُيـضــاعــف نــوعـيــة التعليم عــن بـعــد أو مــن خــال
الفيديو كما سرعة اإلنتاج ّ
وفعاليته وتطابقه مع األهداف
التعليمية.
*باحث في التربية والفنون

استحقاق األقساط :هل ينبغي أن يدفع األهل؟
فاتن الحاج
قد يكون استيفاء األقساط املدرسية
ً
م ـ ـل ـ ـفـ ــا م ـ ـ ــؤج ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ّال ـ ـ ـظـ ـ ــروف
االستثنائية الـحــالـيــة .لـكــنــه سيأتي
ً
ً
ع ــاج ــا أم آج ـ ــا ،وس ــط تـلــويــح قسم
م ــن األهـ ــالـ ــي بـ ـع ــدم ال ـ ـسـ ــداد بـسـبــب
عــدم إســداء «خدمة التعليم» ،ولكون
ً
ال ـت ـع ـل ـيــم ع ــن ب ـع ــد ل ـي ــس ب ــدي ــا عــن
الصفوف الدراسية ويجب التعويض
عـلــى ال ـتــامــذة بــأيــام إضــاف ـيــة .فيما
ـان ي ـتــردد فــي اإلح ـجــام الكلي
قـســم ث ـ ٍ
ع ــن الـ ــدفـ ــع ،ل ـك ــون واردات امل ــدرس ــة
م ـشــروطــة م ــن ح ـيــث امل ـب ــدأ بـتـســديــد
األق ـســاط ،وقــد تشكل ذريـعــة إلدارات
امل ـ ـ ـ ــدارس ل ـخ ـف ــض رواتـ ـ ـ ــب امل ـع ـل ـمــن
وامل ــوظ ـف ــن أو االم ـت ـن ــاع ع ــن دفـعـهــا
تمامًا.
ت ــرى عـضــو املـنـسـقـيــة الـقــانــونـيــة في
ات ـح ــاد ل ـجــان األهـ ــل وأولـ ـي ــاء األم ــور
في املدارس الخاصة ،مالك حمية ،أن
ً
القسط ال يجب أن يستحق كامال سواء
في املدارس التي اعتمدت التعليم عن
بعد أو تلك التي لم تعتمد ،فالنفقات
الـتـشـغـيـلـيــة امل ـن ـص ــوص ع ـل ـي ـهــا فــي
البند ج من املوازنة املدرسية يجب أن
ّ
تعدل حكمًا تبعًا لعدم صرف املدرسة
النفقات في الفترة التي أقفلت ّفيها
أبــوابـهــا ،وبالتالي يجب أن تخفض
مـ ــن الـ ـقـ ـس ــط .وب ـك ـل ـت ــا الـ ـح ــالـ ـت ــن ،ال
ب ــدالت نـقــل وال ســاعــات إضــافـيــة وال
مكافآت لألساتذة ،ما يستتبع خفض
البندين أ وب مــن املــوازنــة وبالتالي
خ ـف ــض ال ـق ـس ــط .وفـ ــي ال ـح ــال ــة ال ـتــي
يقوم بها األساتذة بالتعليم عن بعد
يستحقون رواتـبـهــم ،أمــا فــي الحالة
الـثــانـيــة فـهــم ال يستحقون رواتـبـهــم
ع ـ ــن ف ـ ـتـ ــرة الـ ـتـ ـعـ ـطـ ـي ــل ،إذا ل ـ ــم ي ـجــر
تعويضها فــي مــا ب ـعــد ،بــاعـتـبــار أن

عقد التعليم هو من العقود املتبادلة،
ومن املوجبات املتبادلة دفع صاحب
العمل للراتب لقاء تأدية املعلم لعمله.
وال يــوجــد نــص فــي قــوانــن التعليم
ي ـنــص ف ــي أي م ــن م ـ ــواده ع ـلــى حــالــة
إع ـ ــان ال ـ ـطـ ــوارئ وإقـ ـف ــال املــؤس ـســة،
وبالتالي يجب الـعــودة إلــى القواعد
العامة في قانون املوجبات والعقود،
ال سـيـمــا املـ ــادة  341ال ــت تـنــص على
س ـق ــوط امل ــوج ــب (الـ ـقـ ـي ــام بــالـتـعـلـيــم
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى امل ـع ـلــم ودف ـ ــع ال ــرات ــب
ّ
بالنسبة إلى املدرسة) ،أي أن املدارس
تعفى من دفع الراتب جزئيا عن األيام
ال ـتــي اق ـف ـلــت فـيـهــا املــؤس ـســة وطـيـلــة
حالة التعبئة العامة.
واألمـ ـ ــر ن ـف ـســه بــالـنـسـبــة إلـ ــى األهـ ــل،
ّ
كما تقول حمية ،بما أن عقد التعليم
هــو عقد متبادل والقسط هــو مقابل
الـتـعـلـيــم .وإذا ل ــم يـتـعـلــم الـتـلـمـيــذ ال
ي ـس ـت ـحــق ع ـل ـي ــه ال ـ ـجـ ــزء مـ ــن ال ـق ـســط
املوازي لفترة التعطيل إذا لم ّ
تعوض،
وإذا تـعـلــم ،ينبغي عـلــى األه ــل أن ال
يتخلفوا عن دفع القسط.
منسق الشؤون التربوية في االتحاد،
ّ
نعمه نعمه ،يلفت الى أن املادة األولى
م ــن ال ـق ــان ــون  515امل ـت ـع ـلــق بتنظيم
ّ
امل ـ ــوازن ـ ــة امل ــدرسـ ـي ــة ت ـن ــص ع ـل ــى أن
األه ــل يــدفـعــون القسط مقابل خدمة
ال ـت ـع ـل ـيــم ،وب ـم ــا أن امل ــدرس ــة ل ــم تقم
بــواجـبــاتـهــا ت ـجــاه األهـ ــل وأبـنــائـهــم،
ف ـهــذا يـعـطـيـهــم ال ـحــق ب ـعــدم تـســديــد
امل ـتــوج ـبــات .وأي تـغـيـيــر ف ــي نوعية
الـتـعـلـيــم وخ ــدم ـت ــه ي ـس ـتــوجــب قـ ــرارًا
وم ــواف ـق ــة ل ـج ـنــة األه ـ ــل ف ــي امل ــدرس ــة
ومــوازنــة جــديــدة ،لـكــون العقد تغير.
وإذا تــأمــن جــانــب م ــن الـتـعـلـيــم ،فــإن
األه ــل يمكن أن يــدفـعــوا نـفـقــاتــه ،بما
يرضيهم .ويسأل نعمه« :هــل وافقت
لـ ـج ــان االهـ ـ ــل ع ـل ــى املـ ـ ــوازنـ ـ ــات ال ـتــي

رفعتها املدارس لوزارة التربية؟ وهل
كانت هذه املوازنات فعال تقشفية أم
ّ
أن املبالغات بقيت في موازنات العام
ً
ّ
املــاضــي غـيــر امل ـق ــرة أص ــا مــن لجان
األهل ،وبالتالي اكتفت املدارس بعدم
زيادة األقساط فحسب؟».
فــي املـقــابــل ،تتمسك إدارات امل ــدارس
ب ـ ــال ـ ـق ـ ــوان ـ ــن وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول املـ ـح ــاسـ ـب ــة
املتصلة بمواعيد دفع الفواتير ربطًا
بالتزاماتها املادية .وتشير إلى أنها
«لن تكون في كل األحــوال سيفًا على
رقاب األهالي» .األمني العام للمدارس
اإلن ـج ـي ـل ـي ــة ،ن ـب ـي ــل ال ـق ـس ـط ــا ،ي ـبــدو
مقتنعًا بأن «ما يتلقاه تالمذتنا في
ظــل ال ـظــروف الـقــاهــرة أفـضــل املمكن،
وامل ـع ـل ـمــون ي ـبــذلــون ج ـه ــودًا كـبـيــرة،

وبالتالي من املنطقي أن يدفع األهالي
األقساط ليستمر املعلمون في تعليم
أبـنــائـهــم» ،علمًا ب ــأن االت ـحــاد «يصر
ع ـلــى ت ـمــديــد الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي وع ــدم
إل ـغــاء ال ـش ـهــادات الــرسـمـيــة وتكييف
االمتحانات وتعديل طريقة األسئلة
بحسب الظرف» .فيما اعتبر املسؤول
التربوي في مدارس املصطفى محمد
سماحة «أنـنــا نحتاج الــى أن يخطو
ك ــل ط ـ ــرف م ـن ــا خـ ـط ــوة ن ـح ــو اآلخ ـ ــر،
ف ــا ذن ـ ــب ألي م ـن ــا ف ــي م ــا ي ـح ـصــل،
ً
وهناك فعال مــدارس غير قــادرة على
االستمرار من دون دفع األقساط».
تـ ـنـ ـتـ ـظ ــر اإلدارات وامل ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــون مــا
سيقوله وزير التربية طارق املجذوب
في مؤتمر صحافي قريب يعلن فيه،

كـمــا ُوعـ ــدوا ،بــدايــة انـطــاقــة التعليم
عن بعد ويتطرق إلى املسائل األخرى
املتعلقة باألقساط والرواتب .وعلمت
«األخ ـ ـبـ ــار» أن مـعـلـمــن ف ــي ع ــدد من
املدارس امتنعوا عن التعليم عن بعد
بـسـبــب ال ـتــأخ ـيــر ف ــي دف ــع روات ـب ـه ــم.
فيما شـ ّـدد رئيس نقابة املعلمني في
املـ ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة رودولـ ـ ـ ــف ع ـبــود
على أن «الجهد في التعليم عن بعد
مـضــاعــف ومــرهــق للمعلم والتلميذ
واألهل ،وليس صحيحًا أننا ال نفعل
شيئًا وال نستحق رواتبنا كما بدأت
ب ـعــض امل ـ ـ ــدارس ب ــال ـت ـل ــوي ــح» ،داع ـيــا
األه ــل إل ــى دف ــع مــا تيسر مــن القسط
كي تنتظم العملية التعليمية.

امتنع معلمون عن التعليم عن بعد بسبب تأخير الرواتب (مروان بو حيدر)

الحل بتمديد العام الدراسي
ماجد جابر *
لــم يكن ينقص النظام التربوي فــي لبنان ســوى فيروس
بيولوجي عاملي ليظهر مدى هشاشته وتأخره عن اللحاق
ً
بالركب التربوي املعاصر .فالنظام يعاني ،أصال ،من تحكم
فيروسات متنوعة في بنيته وتركيبته ،أبقته في تخبط
دائم ،ومنعته من بناء مناهج تعليمية جديدة رغم مضي
نحو  22عامًا على وضــع املناهج التجريبية عــام .1997
فاملناهج الحالية تفتقر إلى الجهوزية التكنولوجية واملوارد
ّ
تنصب دائـمــا على تعديل
الــرقـمـيــة .إذ أن الـجـهــود كــانــت
ه ــذه املـنــاهــج لـنــاحـيــة تـحـســن مـحـتــويــاتـهــا وامـتـحــانــاتـهــا
الرسمية ،من دون االلتفات الى ضرورة رقمنتها وإدخالها
عبر الـبــوابــات اإللكترونية ،كما تفعل معظم دول العالم.
وال شك في أن غياب الجهوزية وضــع املــدارس أمــام واقع
ّ
وتخبط كبير في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس
صادم
«ك ــورون ــا» ،لـنــاحـيــة إي ـصــال الـتـعـلـيــم ال ــى ال ـتــامــذة داخــل
منازلهم.
ه ــذا ال ــواق ــع املـسـتـجــد دف ــع امل ـ ــدارس إل ــى ان ـشــاء منصات
وب ــواب ــات إلـكـتــرونـيــة تعليمية مـتـنــوعــة ،مـتــزامـنــة (تفاعل
مباشر مع التالمذة) وغير متزامنة .وبكبسة زر ،أصبح
مطلوبًا مــن املعلمني اكتساب كفايات وم ـهــارات التعليم
الرقمي واالن ـخــراط فــي عملياته (إع ــداد املحتوى الرقمي
من الصور والنصوص واألصوات والفيديوهات ،االتصال
بــال ـتــامــذة ل ـتــزويــدهــم بــاملـحـتــوى الــرق ـمــي ،وال ـت ـفــاعــل مع
التالمذة للحصول على تغذية راجـعــة) ،في أقــل فترة من
التدريب قــد ال تتجاوز الساعتني فــي كثير مــن الـحــاالت.
ً
بعدها ،يصبح املعلم مسؤوال عن إدارة املوقف التعليمي عن
ُ
بعد .واألصعب من هذا ،أن معلمني كثرًا تركوا ملصيرهم
ّ
مــن دون أي توجيه ،بعد تـعــذر حضورهم ومشاركتهم
في عمليات التدريب الخاطفة لظروف متنوعة .في حني
وجــد أولـيــاء أمــور التالمذة أنفسهم أمــام ضغوط جديدة
ومضاعفة ،في كيفية إدارة األمــور التعليمية في املنزل،
الى جانب ضغوطهم النفسية الناجمة عن أعباء املعيشة
والتوجس من اإلصابة بالوباء.
ً
ورغ ــم اس ـت ـخــدام امل ـ ــدارس أش ـك ــاال مـتـنــوعــة م ــن الـبــرامــج

وامل ـن ـصــات االل ـك ـتــرون ـيــة الـتـعـلـيـمـيــة امل ـع ــدة ،والـتـطـبـيـقــات
الشهيرة مثل الواتساب والتلغرام والسكايب وغيرها ،اال
التجربة أظهرت ،حتى اآلن ،أن طريقة التعليم املعتمدة
ان ّ
ل ــم تـحــقــق ال ـك ـفــاءة ال ــازم ــة واالن ـتــاج ـيــة املـطـلــوبــة بسبب
عــوامــل عــدة ،منها مــا هــو مرتبط بضعف كفايات املعلم
الرقمية ،ومنها ما يتعلق باملوارد املتاحة ( برامج ،انترنت،
أجـ ـه ــزة ،)...ومـنـهــا مــا يــرتـبــط ب ـظــروف ال ـطــاب املعيشية
واالقتصادية والصحية واالجتماعية.
إزاء ه ــذا ال ــواق ــع ،أع ــدت وزارة الـتــربـيــة مــن خ ــال املــركــز
التربوي للبحوث واالنماء خطة «التعليم عن بعد» بهدف
اس ـت ـمــراريــة الـتـعـلـيــم وض ـم ــان وص ــول ــه ال ــى الـجـمـيــع من
مختلف الطبقات واملـنــاطــق ،ول ــردم الـهــوة الشاسعة التي
افرزها تفاوت االمكانات املادية واملــوارد التكنولوجية بني
مدرسة واخرى .الخطة التي سيتم تنفيذها عبر التلفزيون
واالنترنت ،تضمنت محاور ثالثة متعلقة بعملية التعليم
الرقمي وهي )1 :املحتوى الرقمي ويتضمن عرض املحتوى
من خالل حصص تعليمية تعلمية مسجلة وانشاء مكتبة
رقمية؛  )2البث التلفزيوني ونظام إدارة التعلم الى جانب
إدارة متزامنة البيانات؛  )3الحصص التعليمية التعلمية
املـسـجـلــة واع ـت ـمــاد بــرنــامــج الـصــف اإللـكـتــرونــي وتطبيق
تقنية  ، Whitelisteningالــى جانب تقديم الدعم التقني
التعليمي للمعلمني واملتعلمني عند الـحــاجــة ،فضال عن
تدريب املعلمني على دورات تدريبية إلكترونية وتسجيالت
تفصيلية.
ال خالف في ّأن هذه الخطة تبعث على األمل بواقع تعليمي
جدير بالتقدم .كما أنها محاولة مسؤولة ،ضمن االمكانات
امل ـتــاحــة ،إلن ـقــاذ ال ـعــام ال ــدراس ــي واالم ـت ـحــانــات الــرسـمـيــة
مــن الـضـيــاع .وال شــك فــي أنـهــا وضـعــت أجــوبــة لألسئلة
االســاسـيــة ح ــول آلـيــة تحقيق أهــدافـهــا  :مل ــاذا؟ (األه ــداف
املتوخاة) ،متى؟ (الوقت واملــدة الزمنية) ،كيف؟(الخطوات
التنفيذية واإلج ـ ــراءات) ،مــا هــي امل ــوارد املطلوبة؟ (املــاديــة
والبشرية) ،من هم املعلمون الكفوؤون إلنجاز املهمة؟ (
يتم اختيار كفاءات من خالل امللف الشخضي واملهني).
صحيح ّأن الخطة اتسمت بخطوات علمية ،لكن السؤال هل
تضمنت الشروط األساسية لنجاحها في مرحلة التنفيذ؟

أي هل تتسم بالواقعية ،واملرونة في التكيف مع الظروف،
والشمولية ،واملشاركة ،والتوقيت السليم؟
تدفعنا ق ــراءة معمقة ملـحــاور الخطة وللواقع امليداني الى
التشكيكك فــي أن تحقق مــا رسمته مــن أه ــداف بكفاءة
عــالـيــة ،وبنتائج مــرجــوة فــي امل ــدى املـنـظــور .وإذا تطرقنا
إلى الشرط األول لنجاح الخطة من حيث واقعية تنفيذها،
لــوجــدنــا مـعــوقــات جـمــة تـعـتــرضـهــا .وهـنــا ثـمــة تـســاؤالت
يـطــرحـهــا مـعـتــرضــون كـثــر عـلــى الـسـيــر بــالـخـطــة ،منها:
هــل نـمـتـلــك ان ـتــرنــت ب ـجــودة عــال ـيــة؟ هــل ت ـتــوافــر ل ــدى كل
املتعلمني امل ــوارد املــاديــة نفسها (تــوفــر كـهــربــاء ،انترنت،
أجهزة خلوية ،كمبيوترات ،آالت طباعة)...،؟ هل يتساوى
التالمذة من حيث الظروف املعيشية واملناطقية والصحية
واالجتماعية؟ هل سيراعي هذا التعليم الفروقات الفردية

الخطة الحالية تصلح فقط
البقاء التالمذة في الجو
التعليمي والفضاء الدراسي

بني املتعلمني؟ ومــاذا عن املتعلمني من ذوي االحتياجات
الخاصة؟ أين موقع التقويم والتغذية الراجعة الصحيحة
باللجوء إلــى هــذا الـنــوع مــن التعليم؟ وال ـســؤال األه ــم ،هل
سيضمن هــذا الـنــوع مــن التعليم عملية تــواصــل وتفاعل
صحيحة بني املعلم والتلميذ؟
ال شك في أن عملية التواصل الناجحة تحكمها خمسة
عناصر ،املــرســل (املـعـلــم) ،الرسالة (املحتوى التعليمي)،
قناة االتصال (التلفزيون ،االنترنت) ،املرسل اليه (التلميذ)،
والـتـغــذيــة الــراج ـعــة ( أي مــا يـصــل املـتـعـلــم مــن معلومات
ومعارف تفيد بمدى فهمه لألهداف التعليمية).

في الواقع ،تستطيع الخطة املوضوعة التحكم بالعناصر
ال ـث ــاث ــة األول ـ ـ ــى ،ول ـك ــن ه ــل سـتـخـتـبــر ال ـت ـغــذيــة الــراج ـعــة
الــازمــة؟ ال .هــل ستتضمن وص ــول امل ــادة التعليمية إلى
جميع التالمذة في ظل الظروف واالمكانات التي ذكرناها
سابقًا؟ الجواب أيضًا ال ،وبالتالي فإن عملية التواصل التي
لحظتها الخطة في املحور الثالث لن تحقق فاعلية مرجوة،
وسينعكس األمــر على مبدأ العدالة وامل ـســاواة فــي فرص
التعليم.
أما على مستوى توقيت الخطة :هل يمكن إنجاز التعليم
في غضون أيام معدودة؟ وهل ستكون لدينا خالل الفترة
املتبقية القدرة على إكمال منهاج لم يتم انجاز نصفه حتى
اآلن؟ وهل ستكون الحصص املسجلة واملبثة كافية التمام
املنهاج في الوقت املتبقي وشاملة لجميع املراحل التعليمية،
أم ّأن الجهد سينصب على صفوف الشهادات إلبقاء آمال
إجراء االمتحانات الرسمية على قيد الحياة؟
ال يمكن وضع التجربة التي نخوضها في إطار التعليم عن
بعد ،بقدر ما هي محاولة مقبولة البقاء التالمذة في الجو
التعليمي واملــدرســي ،فالتعليم عن بعد منظومة متكاملة
تـتـضـمــن خـطـطــا وت ــدري ـب ــا وم ـن ـصــات وأدوات لتصميم
الــدروس وبنوكًا للمواد السمعية والبصرية ونظام تقييم
إلـكـتــرونـيــا ،يـسـتـغــرق تـحـضـيــرهــا وتـجـهـيــزهــا اك ـثــر من
سنتني على غرار العديد من الدول.
ه ــذه ال ـخ ـطــة ،ك ـمــا يــرشــح ع ــن تــربــويــن ف ــي تـكـنــولــوجـيــا
التعليم ،تصلح البقاء التالمذة في الجو التعليمي والفضاء
ال ــدراس ــي ف ـقــط .وه ــي خ ـطــوة ج ـيــدة وتــأسـيـسـيــة لرقمنة
ً
املناهج .لكن ال يمكن أن تكون في الوقت الراهن بديال عن
التعليم النظامي املــدرســي ،وأن يستند عليها إلجــراء اي
نوع من التقويم يتم من خالله الحكم على نجاح التلميذ او
عدمه ،إضافة إلى ّأن هذا النوع من التعليم يتجاهل قضايا
التركيز واآلث ــار ال ـضــارة الناتجة عــن االسـتـخــدام املفرط
للشاشات .لــذا ،فـ ّ
ـإن الحل العملي األنجع لتدارك املشكلة،
مبدئيًا ،يكمن في تمديد العام الدراسي ملدة شهر ونصف
شهر ،وإجراء إمتحانات رسمية لدورة واحدة بعد شطب
بعض الدروس واملحاور.
*باحث تربوي
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على الغالف

ّ
سيناريو الرعب األميركي يتقدم :مكافحة الوباء أو تدمير االقتصاد؟
بسرعة قياسية ،باتت الواليات المتحدة في المرتبة الثالثة عالميًا
لإلصابات بفيروس «كورونا»،
قائمة الدول األكثر تعدادًا
ضمن ّ
ّ
بعدما سجلت حوالى  50ألف إصابة مؤكدة ،أكثر من نصفها في
نيويورك

مالك حمود
ـوم ،يــرتـفــع ع ــدد مصابي
يــومــا بـعــد ي ـ ٍ
بشكل
«كورونا» في الواليات املتحدة
ٍ
ّ
مطرد ،وسط تراخي اإلدارة األميركية
َ
ّ
ُّ
لجهة اتخاذ إجرءات صارمة تحد ِمن
ّ
َ
تفشي الــوبــاء .ه ـ ُّـم دونــالــد تــرامــب في

م ـكــان آخـ ــر؛ يـقـلـقــه االن ـك ـمــاش الكبير
الذي يمكن أن يفوق في عدد ضحاياه
«كوفيد ،»19-كما يخشى إغالقًا عامًا
ّ
يتسبب بأزمة اقتصادية
ِمن شأنه أن
«تـ ّ
ـدمــر» الـبــاد! بالنسبة إلــى الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،فـ ـ ــإن الـ ـقـ ـل ــق «مـ ـ ـش ـ ــروع»،
خصوصًا أن فــرص نجاحه في والية

ً
ثانية ،تعتمد ،أوال وأخـيـرًا ،على أداء
ّ
أميركا االقـتـصــادي ،قبل التوجه إلى
انتخابات تشرين الثاني /نوفمبر
حصيلة وف ـيــات «ك ــوف ـي ــد »19-بلغت،
حتى يــوم أمــس ، 600 ،في حني ارتفع
ّ
ع ــدد اإلص ــاب ــات امل ــؤك ــدة إل ــى حــوالــى
 50ألـفــا ،وفــق تـعــداد لجامعة «جــونــز

ُ َ ُ
ترامب يبيع الوهم :هذه البالد لم تبن لتغلق!
علي عواد
بـ ـ ـ ــات أن ـ ـ ـ ـ ــدرو ك ـ ــوم ـ ــو ح ـ ــاك ـ ــم واليـ ـ ــة
نـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي ـ ـ ــورك ،شـ ـخـ ـصـ ـي ــة مـ ـح ــوري ــة
فـ ــي م ـك ــاف ـح ــة وب ـ ـ ــاء «كـ ـ ــورونـ ـ ــا» فــي
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،م ـت ـج ــاوزًا بــذلــك
ح ــدود والي ـت ــه ،وكــأنــه ص ــوت العقل
الــوحـيــد فــي تـلــك ال ـبــاد ،إل ــى جانب
مــديــر «املـعـ ُهــد الــوطـنــي للحساسية
واألمراض املعدية» أنتوني فاوتشي.
على عكسهما ،يبدو الرئيس دونالد
ت ـ ــرام ـ ــب مـ ـت ــأرجـ ـح ــا ب ـ ــن ال ـ ــدع ـ ــوات
إل ــى ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة ،وت ـغــريــدات
ان ـت ـق ــام ـي ــة وحـ ـس ــاب ــات ان ـت ـخ ــاب ـي ــة،
فيما ّ
يوجه رسائل ملتبسة أو حتى
م ـب ـه ـمــة ،ف ــي بـ ــاد ت ــواج ــه ان ـت ـش ــارًا
سريعًا لوباء «كورونا»ُ ،
ويتوقع أن
تصبح أكبر بــؤرة لتفشي الفيروس
في األيام املقبلة.
يظهر الرجل كمن فقد صوابه ،فهو
م ــن ج ـهــة َي ـص ــف عـ ـق ــارًا غ ـيــر مثبت
ل ـعــاج وب ــاء «ك ــورون ــا» ،بــ«هـبــة من
ال ـل ــه» ،لـيـكــون سـبـبــا ف ــي وفـ ــاة رجــل

في أريزونا بعد تناوله هذا العقار؛
وم ــن جـهــة أخـ ــرى ،ب ــات يـتـعــامــل مع
الفيروس ،وكأنه من املاضي!
ليل اإلثـنــن ،قــال تــرامــب إن «أميركا
ستكون جاهزة لعودة األعمال قريبًا
جدًا ...في وقت أقرب بكثير من ثالثة
أو أربـ ـع ــة أش ـه ــر اق ـتــرح ـهــا شخص
مــا» ،مضيفًا أنــه «ال يمكننا أن ندع
ال ـ ـعـ ــاج يـ ـك ــون أسـ ـ ـ ــوأ مـ ــن امل ـش ـك ـلــة
ن ـف ـس ـه ــا» .ولـ ـك ــن ،رف ـ ــع ال ـت ــوص ـي ــات
ع ــن ق ــان ــون «امل ـســافــة االجـتـمــاعـيــة»،
بـحـلــول األس ـب ــوع املـقـبــل ،قــد يــواجــه
اعتراضًا مــن قبل مسؤولي الصحة
ال ـعــامــة ،ال ــذي ــن ل ــم ي ـب ــدوا أي إش ــارة
إلــى أن انتشار الفيروس بــات تحت
ال ـس ـي ـط ــرة .ي ــأت ــي ذلـ ــك ف ـي ـمــا يـ ــزداد
الـشــرخ بــن تــرامــب وفــاوتـشــي ،الــذي
لــم يـتــواجــد فــي املــؤتـمــر الـصـحــافــي،
يـ ـ ـ ـ ــوم االثـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــن ،بـ ـ ـع ـ ــد مـ ـع ــارضـ ـت ــه
ّ
«اللبقة» ملا طرحه الرئيس عن عقار
«كلوروكوين».
ّ
تميز فــاوتـشــي ،الـبــالــغ مــن العمر 79
ع ــام ــا ،ب ـع ـم ـلــه ف ــي م ـكــاف ـحــة الـكـثـيــر

م ــن ال ـف ـي ــروس ــات ،م ــن ال ـ ــ«إيـ ــدز» إلــى
ال ــ«إي ـب ــوال» ،مــع حــرصــه عـلــى تقديم
م ـع ـل ــوم ــات م ــوث ــوق ــة ل ـل ـع ــام ــة .وف ــي
ّ
مــواج ـهــة م ــرض «ك ــوف ّ ـي ــد ،»19-يتبع
امل ـس ــار نـفـســه ،حـتــى أن ــه يـنــاقــض ما
يقوله ترامب ،الذي يميل إلى التقليل
م ــن خ ـط ــورة األزم ـ ــة ،أو إل ــى الـتـعـ ّـهــد
ّ
ب ــإي ـج ــاد حـ ــل س ــري ــع أم ـ ــام مــواطـنـيــه
املـعــزولــن فــي مـنــازلـهــم .وربـطــا بهذا
املوضوع ،بدا الفتًا تصريح فاوتشي،
حينما ق ــال« :أت ـصـ ّـرف ب ـحــذر ...أقــول
أمورًا للرئيس ال يرغب في سماعها،
صرحت علنًا بأمور مختلفة ّ
وقد ّ
عما
ّ
أك ــد ه ــو» .وف ــي حــديــث إل ــى صحيفة
ُ«نيويورك تايمز» ،أضاف« :ال أريد أن
أحرجه ...أريد فقط أن ّ
أقدم الوقائع».
يـتـشــارك ه ــذا االخـتـصــاصــي فــي علم
امل ـن ــاع ــة ،ذو ال ـن ـبــرة ال ـه ــادئ ــة ،بشكل
ي ــوم ــي ت ـق ــري ـب ــا ،م ــؤتـ ـمـ ـرًا ص ـحــاف ـيــا
ـدث ع ـ ــن ع ـم ـل ـيــة
م ـ ــع تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،لـ ـلـ ـتـ ـح ـ ّ
االسـتـجــابــة لــأزمــة .لـكــنــه لــم يحضر
مؤتمر االثنني ،على اعتبار أنه لم يكن
مخصصًا للكالم عن مواجهة الوباء،

بل عن إغالق البالد ،األمر الذي يبدو
ّ
ّ
مل منه ،إلى ّ
حد أنه بات
أن ترامب قد
ّ
ي ـظ ـهــر ت ــوج ـس ــا وخ ــوف ــا م ــن تــأث ـيــره
على اقتصاد الواليات املتحدة .وفي
ه ــذا اإلطـ ــار ،ق ــال« :ل ــو ك ــان األم ــر بيد
األطـ ـب ــاء ،ألغ ـل ـقــوا ال ـكــوكــب بــأكـمـلــه»،
ُ
ّ
ليتم
لـيـضـيــف« :ه ــذه ال ـب ــاد ل ــم ت ــن
إغالقها» .يريد ترامب عــودة الحياة
االقتصادية إلــى ما كانت عليه ،قبل

صورة الكارثة
المقبلة واضحة
للجميع ما عدا
دونالد ترامب

انتشار الوباء .وهو بهذا ،يعود إلى
ّ
املــربــع األول ،فبعدما قــلــل على مدى
ّ
أســابـيــع مــن أهـمـيــة الـخـطــر الصحي
ال ــذي يشكله ف ـيــروس «ك ــورون ــا» ،ثـ ّـم
جامع لبلد «في
طــرح نفسه كرئيس
ٍّ
حالة حرب» ،بات اآلن يكثف الرسائل
غير الواضحة بشأن القيود املفروضة
ل ـل ـحـ ّـد م ــن ان ـت ـشــار ال ــوب ــاء .وه ــا هو
اليوم ،يعود إلى مقارنة عدد وفيات
ف ـيــروس «ك ــورون ــا» بــاإلنـفـلــونــزا ،بل
ً
حتى بعدد قتلى حوادث السير ،قائال:
«هل نوقف السيارات بسبب حوادث
الـسـيــر؟» .ال أحــد يعلم كيف سيعيد
ت ــرام ــب بـ ـ ــاده إل ـ ــى م ــا ك ــان ــت عـلـيــه،
ّ
إلى إرساء خطة
بينما يبدو أنه يميل ّ
بمعنى
عة».
«مقن
«مناعة جماعية»،
ّ
ّ
يتصور الرئيس األمـيــركــي أنــه
آخ ــر،
ً
إذا قـ ــال إن ه ـن ــاك دواء وقـ ــد «يـغـيــر
ق ــواع ــد ال ـل ـع ـب ــة» ،وأج ـ ـهـ ــزة الـتـنـفــس
االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي يـ ـ ـج ـ ــري ت ـص ـن ـي ـع ـهــا
ّ
بــاآلالف (رغــم أن حاكم نيويورك ُبح
صوته من ترداد حاجة واليته لآلالف
ّ
منها) ،فإن كل ذلك مجتمعًا سيساعد

ه ــوب ـك ـن ــز» .ي ـع ـنــي ذلـ ــك أن ال ــوالي ــات
املـتـحــدة اصـبـحــت فــي املــرتـبــة الثالثة
ً
ضـمــن قــائـمــة ال ـ ــدول األك ـث ــر تسجيال
لــإصــابــات بــالـفـيــروسّ ،خلف الصني
وإيـ ـط ــالـ ـي ــا ،ب ـي ـن ـم ــا ح ـ ـ ـ ــذرت مـنـظـمــة
الصحة العاملية ،على لـســان الناطقة
ّ
باسمهاِ ،مــن أن الـبــاد ّربـمــا تتخطى
قــريـبــا أوروب ـ ــا ،وتـصـبــح ّب ــؤرة الــوبــاء
الجديدة ،نظرًا إلــى التفشي املتسارع
ّ
لـلـمــرض .واسـتـنــادًا إلــى الـعــدد املــؤكــد
لــإصــابــات ،تبلغ نسبة الــوفـيــات في
هــذا الـبـلــد  ،%1.2علمًا أنــه ُيعتقد أن
الــرقــم الفعلي لإلصابات أعلى بكثير
َ
ِم ــن الـحـصـيـلــة امل ـعــل ـنــة ،م ــا م ــن شــأنــه
خفض نسبة الوفيات.
في نيويورك ،بؤرة فيروس «كورونا»
ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،أع ـلــن الـحــاكــم
ّ
أندرو كومو ،أن عدد اإلصابات املؤكده
ي ـت ـضــاعــف ك ــل ث ــاث ــة أيـ ـ ــام .وسـ ّـجـلــت
ن ـي ــوي ــورك أك ـث ــر م ــن  25أل ــف إص ــاب ــة،
ّ
أي ع ـشــرة أض ـع ــاف ال ـح ــاالت امل ــؤك ــدة
فــي كاليفورنيا ،ثــانــي أكـثــر الــواليــات
ت ـضــررًا بــالــوبــاء .واس ـت ـنــادًا إل ــى هــذه
األرقـ ـ ـ ـ ــام ،ل ـف ــت ك ــوم ــو إل ـ ــى أن م ـع ـ ّـدل
االنتشار املرتفع ،يعني أن الفيروس
قــد يـبـلــغ ذروتـ ــه فــي غـضــون « 14إلــى
 21يومًا» ،ما يجعل ِمن الحصول على
ّ
معدات طبية أمرًا ملحًا ،بدءًا بأجهزة
الـ ـتـ ـنـ ـف ــس ال ـ ـتـ ــي تـ ـط ــال ــب نـ ـي ــوي ــورك
ال ـح ـكــومــة ال ـف ــدرال ـي ــة بـتــأمـيـنـهــا منذ
أيــام .وهــذه الوالية التي َت ُّ
عد نحو 20
مـلـيــون نـسـمــةّ ّ ،أم ـن ــت ،حـتــى اآلن10 ،
آالف ج ـهــاز ت ـنــفــس ،ولـكـنـهــا تـحـتــاج
لرعاية
إلى  30ألفًا إضافية َّ
على األقلّ ،
األشـخــاص الــذيــن ُيـتــوقــع أن يتدفقوا
املستشفيات.
إلى
ّ
وب ــرغ ــم تـفــشــي ال ــوب ــاء ،إال أن تــرامــب
يــريــد تـخـفـيــف اإلغـ ــاق امل ـف ــروض في
الواليات املتحدة في أواســط نيسان/
ّ
ً
أب ــري ــل ،ألن إغ ــاق ــا م ـط ــوال «يـمـكــن أن
يـ ّ
ـدمــر االق ـت ـصــاد األم ـي ــرك ــي» .واعـتـبــر
أن «انـكـمــاشــا كـبـيـرًا» يمكن أن يفوق
فــي عــدد ضحاياه فـيــروس «كــورونــا»
ف ــي الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،م ـب ــدي ــا أم ـلــه
ب ــاسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف الـ ـنـ ـش ــاط االقـ ـتـ ـص ــادي
سريعًا .وقــال لشبكة «فــوكــس نيوز»:
«ي ـم ـك ــن أن ن ـخ ـســر عـ ـ ــددًا م ـع ـي ـنــا مــن
األش ـخ ــاص بـسـبــب االن ـف ـلــونــزا .ولكن
قد نخسر عددًا أكبر إذا أغرقنا البالد

فــي انـكـمــاش كـبـيــر» ،الفـتــا إلــى إمكان
حصول «آالف عمليات االنتحار».
فــي اإلط ــار ذات ــه ،ق ـ ّـدرت وزارة الــدفــاع
ّ
تستمر األزم ــة الناجمة
األميركية أن
عــن ف ـيــروس «ك ــورون ــا» فــي الــواليــات
املـتـحــدة «أش ـه ـرًا ع ــدة» عـلــى أن تعود
الحياة إلى طبيعتها بحلول حزيران/
يونيو  -تموز /يوليو .وبحسب وزير
الــدفــاع  ،م ــارك إسـبــر ،أثـنــاء «مناقشة
افتراضية» مــع الـقــوات األميركية في
الـعــالــم ،فــإنــه بـنـ ً
ـاء على تجربة الــدول
ّ
املتضررة ِمن الوباء ،على غرار الصني
وكـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة وه ــون ــغ ك ــون ــغ،
«أعـتـقــد أنــه ينبغي علينا االسـتـعــداد
ّ
لفترة أشـهــر ع ـ ّـدة على األقـ ــل» ،بينما
ّ
ت ــوق ــع رئـ ـي ــس ه ـي ـئــة األركـ ـ ـ ـ ــان ،م ــارك
ميلي 10« ،وربـمــا  12أسـبــوعــا»ً ،
بناء
عـلــى ت ـجــارب دول أخ ــرى ،مـشـيـرًا إلـ ّـى
«(أن ـن ــا) سـنـخــرج مــن األزم ـ ــة» .وح ــذر
امل ـس ــؤوالن األمـيــركـيــان ِم ــن أن الــوبــاء
ّ
يتسبب في انعدام االستقرار
يمكن أن
فـ ــي بـ ـع ــض ال ـ ـ ـ ـ ــدول ،إلـ ـ ــى درجـ ـ ـ ــة ال ــى
ِّ
أن األخ ـي ــرة يـمـكــن أن ت ـشــكــل تـهــديـدًا
لـلــواليــات املـتـحــدة« :كــل ذلــك يمكن أن
ّ
ّ
سياسية في بعض
يؤدي إلى فوضى
الدول .يجب أن نبقى متيقظني» .ولفتا
إل ــى أن ال ـن ـقــص ف ــي األق ـن ـعــة الــواق ـيــة
والقفازات وأجهزة التنفس ربما تكون
له «تبعات شديدة على بعض الدول،
ّ
يـمـكــن أن تـتـخــطــى امل ـســألــة الـطـبـيــة».
وأكــد إسبر أن بــاده ستبذل قصارى
جـ ـه ــوده ــا ملـ ـس ــاع ــدة ح ـل ـف ــائ ـه ــا ،لـكــن
بالنسبة إلى «بعض الخصوم ،كل ذلك
ّ
يتصرفون بطريقة
يمكن أن يجعلهم
يمكن أن يكون لها أثر على أمننا».

على أن يبيع مواطنيه وهـمــا مفاده
ّ
أن «ال ــوض ــع ب ــات م ـس ـت ـق ـرًا» ،بـهــدف
ان ـت ـظ ــام االق ـت ـص ــاد وعـ ـ ــودة بــورصــة
وول ستريت إلى سابق عهدها.
ّ
ف تــرامــب يــواجــه مشكلة أخــرى،
تله ّ
تـتـمــثــل فــي شـخــص حــاكــم نـيــويــورك
الذي أبدى تشكيكًا بمقاربة الرئيس
األخـ ـي ــرة .وإذ ق ــال أمـ ــس« :أنـ ــا م ــدرك
تمامًا أنه ال يمكن إدارة هذه الوالية،
أو هـ ـ ــذه ال ـ ـبـ ــاد ب ــاق ـت ـص ــاد مـنـغـلــق
لـفـتــرة طــوي ـلــة» ،ت ـس ــاءل« :ه ــل هـنــاك
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ص ـح ــة ع ــام ــة تـعـطــي
ن ـتــائــج أفـ ـض ــل ،وتـ ـك ــون أقـ ــل تــدم ـي ـرًا
لالقتصاد؟».
حتى اآلن ،يواصل ترامب أسلوبه في
ال ـت ـصــرف األحـ ـ ــادي ،مـتـحــدثــا بشكل
شبه يومي عن فرضية اكتشاف عالج
ف ــي وق ــت ق ــري ــب« ،ي ـغ ـيــر امل ـع ـط ـيــات»
بــدون دقــة علمية .وفــي مواجهة هذه
األزم ـ ــة الـصـحـيــة غ ـيــر امل ـس ـبــوقــة في
ال ـتــاريــخ الـسـيــاســي ال ـحــديــثُ ،يـطــرح
ّ
تـســاؤل ّ
عما إذا كــان الرئيس قــد فكر
ف ــي ط ـل ــب رأي أسـ ــافـ ــه ،ك ـم ــا فـعـلــوا

ه ـ ــم أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ح ـ ــن ش ـ ـهـ ــدت الـ ـب ــاد
كــوارث طبيعية رهيبة؟ يقول ديفيد
اكسلرود ،املستشار السابق للرئيس
ّ
بـ ـ ـ ــاراك أوب ـ ــام ـ ــا ،إن امل ـم ــاط ـل ــة ال ـتــي
تـشـهــدهــا أم ـي ــرك ــا ،ي ــوم ــا ب ـعــد يــومــا،
تحمل تساؤالت كبيرة عن أكبر قوة
فــي الـعــالــم ،وال ـت ـحـ ّـدي ال ــذي تواجهه
في ظل هذا السلوك الرئاسي.
بــالـنـتـيـجــة ،ت ـبــدو ال ــوالي ــات املـتـحــدة
م ـق ـب ـلــة ع ـل ــى كـ ــارثـ ــة ،وق ـ ــد أص ـب ـحــت
الـ ـص ــورة واض ـح ــة لـلـجـمـيــع ،م ــا عــدا
ترامب .السلطات الصحية األميركية
تـ ّ
ـوجــه مــن جــانـبـهــا رســالــة واض ـحــة:
ّ
األس ـ ــوأ ق ـ ــادم ،وف ــي ظ ــل ع ــدم وج ــود
ّ
ع ـ ــاج طـ ـب ــي ،ف ـ ـ ــإن الـ ـخـ ـي ــار ال ــوح ـي ــد
لـ ـه ــزم ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس هـ ــو اإلبـ ـ ـق ـ ــاء عـلــى
ّ
مشددة قدر اإلمكان على حركة
قيود
ال ـت ـن ـقــل .وق ــد وص ــل األمـ ــر بـمـســؤول
قـطــاع الـصـحــة ال ـعــام ،ج ـيــروم آدام ــز،
إلــى أن يـحــذر ،فــي حــديــث إلــى شبكة
«ان بي سي» ،بالقول« :أريــد أن تفهم
أم ـي ــرك ــا :ف ــي هـ ــذا األسـ ـب ــوع الــوضــع
سيتفاقم».

«البنتاغون» :الفيروس
يؤدي إلى
يمكن أن ّ
فوضى سياسية
في بعض الدول

القطيع»
بريطانيا من «مناعة
ً
إلى احتواء الفيروس ...متأخرة!
أخيرًاّ ،
قرر بوريس جونسون
اإلغالق التام في بريطانيا.
قرار سبقه ّ
تخبط واضح،
ومسار مليء بالتناقضات،
وربما أيضًا الجهل ،في
كيفية التعاطي مع تفشي
فيروس «كورونا»
نادين شلق
اس ـت ـل ــزم األمـ ــر أك ـث ــر م ــن تـسـعــة أســاب ـيــع،
ل ـ ـتـ ــواجـ ــه حـ ـك ــوم ــة ب ـ ــوري ـ ــس ج ــونـ ـس ــون
ّ
ّ
وتتقبل فكرة أن فيروس
لحظة الحقيقة،
ّ
«ك ـ ــورون ـ ــا» ل ــن ي ـت ـبــخــر لـ ــوحـ ــده ،أو عـبــر
اعتماد استراتيجية «مناعة القطيع» ،أو
باالستناد إلــى نظريات العلم السلوكي،
األساليب التي استدار إليها
وغيرها من ّ
متجنبًا ّ
مجرد النظر إلى إعالن
جونسون،
اإلغالق العام ،حتى ثالثة أيام خلت.
فبينما كان األوروبيون يغلقون املدارس،
وي ـن ـشــرون ال ـج ـنــود ف ــي الـ ـش ــوارع لـفــرض
ق ـ ــواع ـ ــد الـ ـحـ ـج ــر الـ ـصـ ـح ــي الـ ـ ـص ـ ــارم ـ ــة -
م ـتــأخــريــن ح ــوال ــى أس ـب ــوع ــن ع ــن ات ـبــاع
هذه اإلجــراءات  -كانت نصيحة الحكومة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ملــواط ـن ـي ـهــا« :ال ـح ـف ــاظ على
ال ـ ـهـ ــدوء واالس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار» .ب ـق ـي ــت امل ـ ــدارس
وامل ـطــاعــم وامل ـس ــارح والـ ـن ــوادي واألمــاكــن
ال ــري ــاض ـي ــة م ـف ـتــوحــة؛ ف ـقــط ال ــذي ــن تصل
أعـ ـم ــاره ــم إل ـ ــى أكـ ـث ــر مـ ــن س ـب ـع ــن ع ــام ــا،
وأولئك الذين يعانون ُمن أعراض مشابهة
ألع ــراض اإلنفلونزا ،نصحوا بالبقاء في
املنزل .كــان ّ
الرسمي
رد الفعل البريطاني
ّ
مــدفــوعــا بـنـظــريــة مـثـيــرة لـلـجــدل ،تبناها
كبار العلماء لدى حكومة اململكة املتحدة،
ّ
وهي أن «أفضل طريقة لتخفيف العواقب
الطويلة امل ــدى لــوبــاء كــورونــا ،تـكــون عبر
الـ ـسـ ـم ــاح ل ـل ـف ـي ــروس ب ــاالنـ ـتـ ـش ــار بـشـكــل
طبيعي ،من أجــل بناء مناعة القطيع بني
السكان».
نظرية القت ردود فعل عنيفة ،وانتقادات
من أطباء وعلماء وسياسيني في الداخل
ّ ّ
والـخــارج .إل أن الحكومة كانت تــرد على
ّ
استراتيجية
كل ذلك ،مؤكدة أنها ال تتبع
ّ
«مـنــاعــة الـقـطـيــع» بشكل صــريــح ،ولكنها
تدير األزمــة مسترشدة بــاألدلــة .ولكن هل
ً
كانت فعال بحاجة ألدلة ،بعدما شهدت كل
ما يجري في العالم ،وفي الدول األوروبية
املجاورة؟
االستثنائية لحالة
الطبيعة
الجميع
ُيدرك
ّ
فيروس «كورونا» ،ويفهمون أنه ستكون
ه ـنــاك أخ ـط ــاء ف ــي مـعــالـجـتـهــا .ول ـكــن ذلــك
ال ي ـم ـنــع م ــن اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن ال ـح ـكــومــة
البريطانية فشلت في استيعاب الــدروس
مــن الـبـلــدان الـتــي أصـيـبــت قبلها ،بــل كــان
الجيش البريطاني في وسط لندن (أ ف ب)

بــإم ـكــان ـهــا ت ـتـ ّـبـ ّـع امل ـس ــار م ـنــذ ب ــدء ظـهــور
ّ
الفيروس إلى تفشيه ،لتعرف أن ما ينطبق
على ووهان وإيطاليا وغيرهما ،سينطبق
على اململكة املتحدة ،أيضًا.
يـ ـمـ ـك ــن ت ـل ـخ ـي ــص هـ ـ ــذا امل ـ ـس ـ ــار ب ـت ـس ـعــة
أسابيع ،كان بإمكان الحكومة البريطانية
ّ
اسـتـغــالـهــا ،قـبــل ان ـت ـشــار ف ـي ــروس تمكن
إلـ ــى اآلن م ــن زع ــزع ــة وه ــزي ـم ــة أحـ ــد أهــم
األنـظـمــة الصحية فــي الـعــالــم ،إن كــان في
فــرن ـســا أو إس ـبــان ـيــا أو ف ــي دول أخـ ــرى،
ولــن يصعب عليه ضــرب النظام الصحي
للمملكة .تـسـعــة أســاب ـيــع ،مـنــذ ت ـ ّـم تأكيد
انتقال الفيروس مــن إنـســان إلــى آخــر ،في
مـنـتـصــف ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ،ومـ ــا تـ ــاه مــن
ان ـت ـش ــاره ف ــي مـقــاطـعــة ه ــوب ــي الـصـيـنـيــة.
ت ـس ـعــة أس ــابـ ـي ــع ،ك ــان ــت ك ــاف ـي ــة بــالـنـسـبــة
ّ
للحكومة البريطانية ،لالستماع والتعلم
والـتـجـهـيــز .تـسـعــة أســاب ـيــع ّ ،كــانــت كافية
إلجراء عمليات محاكاة التفشي ،وضمان
وج ـ ّـود م ـعـ ّـدات وقــايــة شخصية ،وأجـهــزة
ت ـ ـنـ ــفـ ــس ،وإت ـ ــاح ـ ــة اخ ـ ـت ـ ـب ـ ــارات س ــري ـع ــة
ورخ ـي ـصــة .تـسـعــة أســابـيــع كــافـيــة لوضع
برامج تساعد على ّ
تتبع مصدر الفيروس،
وبــدء حمالت توعية جماعية ،ليس فقط
بشأن غسل اليدين ،ولكن بشأن املخاطر
ّ
الـتــي قــد يشكلها الـفـيــروس على النشاط

أهدرت الحكومة
أسابيع ثمينة انتهجت
خاللها نوعًا من
ّ
التقلبات والمنعطفات

االجـتـمــاعــي واالق ـت ـص ــادي ،إذا لــم يــأخــذه
الجميع بجدية.
لم تكن اململكة املتحدة بحاجة إلى عنصر
الصدمة للتعامل مع «كورونا» ،كما جرى
أخيرًا ،عندما أعلن جونسون اإلغالق التام،
وقبلها بــأيــام إغ ــاق الـحــانــات واملـطــاعــم،
ليسبق ذلــك بــأيــام إغــاق امل ــدارس ...وكــان
يكفي الـلـجــوء هــذه اإلجـ ــراءات باالعتماد
على ُتـجــارب ال ــدول السابقة ،والــدراســات
التي نـشــرت ،في هــذا املـجــال ،والتي تؤكد
أن هــذا الـفـيــروس ال يمكن الـقـضــاء عليه،
باالحتواء.
سوى
ّ
ّ
التروي؛ وفي 12
ولكن ال! فضل جونسون
آذار ،أي بعد أكثر من شهر على ظهور أول
ّ
حــالــة انـتـقــال محلي لـفـيــروس «كــورونــا»،
فــي  29ش ـبــاط ،أص ــدرت الـحـكــومــة إعــانــا
ّ
م ـث ـي ـرًا ل ــاس ـت ـغ ــراب وال ـ ـجـ ــدل ،مـ ـف ــاده أن

جـمـيــع االخ ـت ـب ــارات ال ـســري ـعــة ،ومـســاعــي
ّ
تتبع مـصــدر الـفـيــروســات ،ستتوقفّ .أمــا
الـعــزل ،فسيكون مــن نصيب أولـئــك الذين
ي ـع ــان ــون م ــن األع ـ ـ ــراض ،أو ال ــذي ــن تـصــل
ّ
أعـمــارهــم إلــى أكـثــر  70عــامــا .كــان كــل ذلك
ج ــزءًا مــن استراتيجية «مـنــاعــة القطيع».
ّ
اسـتــراتـيـجـيــة تـحــطـمــت أمـ ــام أول دراس ــة
واج ـه ـت ـهــا ،بـعــدمــا كــانــت ق ــد تـ ُغــافـلــت عن
دراس ــات ســابـقــة ،أبــرزهــا الـتــي نـشــرت في
ّ
ُ
ّ
مجلة «النسيت» ،وتظهر أن ثلث املرضى
ي ـح ـتــاجــون إل ــى ال ـع ـنــايــة امل ــرك ــزة ،و%29
يـصـبـحــون ب ـحــالــة سـيـئــة لـلـ ّغــايــة لــدرجــة
أنهم يحتاجون إلى أجهزة تنفس .بمعنى
ّ
ّ
الصحي البريطاني لن
آخ ــر ،ف ــإن النظام
ّ
يتمكن ،بأي ّ حال من األحوال ،من الصمود
في وجه تفشي الفيروس.
 17آذار ك ــان ال ـت ــاري ــخ املـفـصـلــي للشعب
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ،بـ ـع ــدم ــا أص ـ ـ ـ ــدرت جــام ـعــة
«إم ـب ــري ــال ك ــول ــدج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ـن ــدن» وكـلـيــة لـنــدن
ل ـل ـص ـح ــة ،دراس ـ ـ ـ ــة راج ـ ـعـ ــت فـ ــي إط ــاره ــا
ال ـن ـمــوذج ال ــذي تتبعه الـحـكــومــة (مـنــاعــة
ال ـق ـط ـيــع) .أوض ـح ــت ال ــدراس ــة أن ق ـمــع أو
اح ـتــواء ال ـف ـ ّيــروس ،هــو فــي الــواقــع أفضل
طريقة لتجنب وفاة عدد كبير من الناس.
وإذ ت ـطـ ّـرقــت إل ــى مــا حـصــل فــي إيـطــالـيــا،
ّ
أوضحت أن ما يصل إلى  %30من املرضى
الذين دخلوا املستشفى بسبب الفيروس،
سيحتاجون إلى العناية املركزة .بالتالي،
إذا ّ
تكررت هذه األرقام في اململكة املتحدة،
س ـ ـتـ ــؤدي إل ـ ــى ت ـه ــال ــك نـ ـظ ــام «الـ ـخ ــدم ــات
الصحية الوطنية» الذي تديره الحكومة.
بناء عليه ،قامت حكومة اململكة املتحدة
بـ ــاس ـ ـتـ ــدارة  180درجـ ـ ـ ــة ،م ـت ـخ ــذة الـ ـق ــرار
باعتماد اإلج ــراءات التي اتخذتها الــدول
األخــرى ،لتأخير انتشار ُ الفيروس :إغالق
املـ ــدارس ،والـطـلــب مــن األس ــر عــزل نفسها
ملدة  14يومًا ،والتركيز على توسيع نطاق
االختبار إلى  25ألف اختبار يوميًا ،خالل
الشهر التالي .تبع ذلــك إعــان جونسون،
عـلــى م ـضــض ،إغ ــاق ال ـحــانــات واملـطــاعــم
واملـ ـس ــاح ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ل ـي ـل ـيــه إع ــان
اإلغالق التام على مدى ثالثة أسابيع.
يتحرك جونسون اآلن بسرعة ،لكن ذلك ال
يلغي أن قــراراتــه األخـيــرة ،على ّ
صحتها،
ّ
جـ ـ ــاءت م ـ ـتـ ــأخـ ــرة ،ولـ ـي ــس مـ ــن ال ــواض ــح
إن ك ــان ــت س ـت ـح ــول دون إره ـ ـ ــاق ال ـن ـظــام
الصحي البريطاني .وبحسب افتتاحية
صحيفة «ذا غارديان» ،قبل يومني ،تشير
ّ
البيانات إلى أن تفشي فيروس «كورونا»
في اململكة املتحدة ،يتبع مسارًا مشابهًا
إلي ـطــال ـيــا .الـصـحـيـفــة ذك ــرت أن ــه فــي حــال
ّ
ّ
تقدم املرض كما يتوقع العلماء ،فإن عدد
ال ـق ـت ـلــى س ـيــرت ـفــع إلـ ــى ح ــوال ــي  5000في
غضون أسبوعني .هي الحقائق الوحشية،
إذًا ،التي أدت إلى ّ
تحول كبير في سياسة
ال ـح ـك ــوم ــة ،ع ـبــر اس ـت ـب ــدال ن ـهــج «م ـنــاعــة
القطيع» بسياسة أكثر «عدوانية».
ولكن ذلك ال يلغي واقــع أن هذه الحكومة
ذات ـه ــا أه ـ ــدرت أســاب ـيــع ثـمـيـنــة ،انتهجت
ّ
خاللها نــوعــا مــن التقلبات واملنعطفات،
أدت إلــى خلق مناخ مــن عــدم الثقة بينها
وبـ ــن ال ـ ـنـ ــاس .ه ـ ــؤالء ب ــات ــوا ي ـت ـســاء لــون
م ــا إذا كــانــت حـكــومــة ب ــاده ــم تستجيب
ملصلحتهم ،فــي وق ــت لــم يـعــد أح ــد ق ــادرًا
على أن يستشف مــا هــي استراتيجيتها،
أو م ــدى جــديـتـهــا فــي م ـحــاربــة الـفـيــروس
وخـ ـط ــره ع ـل ــى ص ـ ّـح ـت ـه ــم .ف ــي امل ـحـ ّـص ـلــة،
جـعـلــت اس ـتــرات ـي ـج ـيــة «م ـنــاعــة الـقـطـيــع»،
الـنــاس يعتقدون بــأن الحكومة تــريــد من
الحصول على الفيروس لحماية
الجميع
ّ
االقـتـصــاد ،وأنـهــا ال تتخذ إج ــراءات أكثر
ّ
حسمًا ،ألنــه ال يشكل تـهــديـدًا خـطـيـرًا ،أو
على أبعد تقدير ،هي ال تعرف ما تفعله.
ومن اآلن فصاعدًا ،بات املواطن البريطاني
أمــام ثالثة مخاوف رئيسية :حماية سبل
ّ
سيتكيف؛
عيشه؛ إن كان النظام الصحي
وهل سيكون هناك ما يكفي من الطعام في
حال استفحال األزمة.
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على الغالف

«حظر تجوال» على الكرة اللبنــانية ...وال حلول قبل آب!
لم يكن ينقص كرة القدم اللبنانية سوى فيروس كورونا حتى يزداد وضعها سوءًا شأنها
ّ
المحلية التي أوقفت دوران عجلة
شأن جميع الرياضات في لبنان .فـ «القوة القاهرة»
النشاط الكروي في لبنان نتيجة األحــداث التي عصفت به بعد  17تشرين األول ،2019
ّ
تحولت إلى «قوة قاهرة» عالمية أربكت حسابات المعنيين من اتحاد كرة القدم مرورًا
ً
انتهاء بالالعبين
باألندية وليس
عبد القادر سعد
حتى ما قبل جلسة مجلس الوزراء في
 15آذار  2020والـقــرارات التي صدرت
عنها عـلــى صعيد التعبئة الصحية
ّ
العامة التي عطلت مفاصل لبنان على
جميع الصعد بما فيها الرياضة ،كان
املعنيون بلعبة كــرة الـقــدم فــي لبنان
ّ
التصدع الكبير الذي
يحاولون ترميم
األول .2019
تشرين
منذ
ضرب اللعبة
ّ
بقيت كرة القدم اللبنانية تتنفس برئة
واح ـ ــدة عـبــر مـمـثـلــي لـبـنــان ف ــي كــأس
االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي الـعـهــد واألن ـص ــار.
ف ــي م ـك ــان ق ــري ــب ،ك ــان ات ـح ــاد الـلـعـبــة
قــد بــدأ التحضير بجدية وبعيدًا عن
األضـ ــواء للموسم الـجــديــد حـتــى قبل
املوسم الحالي الــذي بات
طي صفحة
ً
بحكم املنطق ملغى .صيغة اتحادية

اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ت ــراع ــي م ـصــالــح الـلـعـبــة
واألندية والالعبني على ٍّ
حد سواء في
مــوســم اسـتـثـنــائــي ال يـمـكــن أن يشبه
ســابـقــاتــه فــي ظــل األزم ــة االقـتـصــاديــة
الخانقة الـتــي يمر بها لـبـنــان .جــاءت
أزم ـ ــة «الـ ـفـ ـي ــروس» وقـ ـ ـ ــرارات مجلس
ّ
لتجمد النشاط االتحادي بعد
الوزراء
إقفال أبوابه قسرًا،ش ليتوقف العمل
بانتظار ما ستؤول إليه األمور .فحتى
في ظل األزمة االقتصادية كانت هناك
ـاع ل ـل ـتــأق ـلــم م ـع ـه ــا ،ل ـك ــن ف ــي ظــل
مـ ـس ـ ٍ
أزمــة كورونا العاملية أصبحت الحال
تحتاج إلى استثناء االستثناء.

هناك حديث آسيوي عن
األول
تكملة مباريات الدور
ّ
لكأس االتحاد بنظام التجمع

ّ
تحديات العهد واألنصار

ب ـع ـي ـدًا ع ــن االت ـ ـحـ ــاد ،ت ـت ـجــه األن ـظ ــار
إل ــى ن ـ َ
ـادي ــي ال ـع ـهــد واألن ـ ـصـ ــار .فهما
الـ ــوح ـ ـيـ ــدان ال ـ ـلـ ــذان ب ـق ـي ــا فـ ــي أج ـ ــواء

(عدنان
الحاج علي)

املنافسة عبر الـنــافــذة اآلسـيــويــة قبل
أن يــأتــي «ال ـ ّف ـي ــروس» ٌو«ي ـغ ـلــق» هــذه
ال ـن ــاف ــذة م ــوق ـت ــا .إغ ـ ــاق ف ــرض إع ــادة
نظر فــي كثير مــن األم ــور وخصوصًا
أن املعطيات اآلسـيــويــة تشير إلــى أن
ال مباريات في القريب العاجل .فهناك
ع ــدة ط ــروح ــات مـنـهــا عـ ــودة الـنـشــاط
ف ــي فـصــل ال ـص ـيــف ،حـيــث م ــن املـمـكــن
أن يـ ـك ــون ف ــي تـ ـم ــوز أو آب املـقـبـلــن
ضمن صيغة استثنائية .فمن الصيغ
املـ ـط ــروح ــة اس ـت ـك ـم ــال مـ ـب ــاري ــات كــل
مجموعة في الــدور األول ضمن نظام
ُ
الـتـجـ ّـمــع فــي بـلــد واحـ ــد ،بـحـيــث تـقــام
جميع املباريات املتبقية دفعة واحدة
وض ـم ــن ف ـت ــرة زم ـن ـيــة ق ـص ـي ــرة .بـهــذه
الصيغة يتم اختصار الوقت وتحديد
املتأهلني عــن كــل مجموعة إلــى الــدور
نصف النهائي ملنطقة غرب آسياّ .
ه ـ ــذه امل ـع ـط ـي ــات إل ـ ــى ج ــان ــب ت ــوق ــف
ال ـن ـشــاط امل ـح ـلــي ،إض ــاف ــة إل ــى «ح ــال
الطوارئ» الصحية القائمة في لبنان
ّ
جمدت النشاط في النادي األخضر.
فــالـتـمــاريــن مـتــوقـفــة وال ــاع ـب ــون في
إجـ ـ ــازة وهـ ــو أم ـ ـ ٌـر ط ـب ـي ـعــي .هـ ــذا في
ال ـج ــان ــب ال ـف ـن ــي ،أمـ ــا ع ـلــى الـصـعـيــد
اإلداري وبـ ـ ـع ـ ــد اس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــة رئـ ـي ــس
النادي نبيل بــدر ،فأصبحت اللجنة

َ
األندية االسكتلندية ُمطالبة
بإيقاف التدريبات
ّ

اإلداريـ ـ ــة أم ــام مـهـمــة تـســويــة ملفات
الــاع ـبــن الـكـ ُبـيــرة ف ــي سـعــي إلقـنــاع
بــدر بالبقاء .فسخت عقود الالعبني
األجانب بطريقة احترافية ومن دون
أي مشكلة ،وبقيت ملفات الالعبني
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن .املـ ـعـ ـطـ ـي ــات مـ ــن نـ ــادي
األنصار وتحديدًا لدى الالعبني ،بأن
األم ـ ــور س ـت ـكــون ف ــي غــايــة الـسـهــولــة
ن ـت ـي ـجــة اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ال ـك ـب ـي ــرة ال ـتــي
يتعاطى فيها الالعبون مع ناديهم.
ويقول أحــد أعضاء اللجنة اإلداري ــة:
«طـ ـيـ ـن ــة الع ـ ـبـ ــي األن ـ ـص ـ ــار قـ ـ ّـمـ ــة فــي
األخ ـ ــاق ،وه ــذا مــا سـيـسـ ّـهــل املـهـمــة.
حتى حسن معتوق أبدى كل تجاوب
ـداد مل ـنــاق ـشــة عـ ـق ــده .ك ـمــا أن
واسـ ـتـ ـع ـ ٍ
بعض الالعبني أبدوا استعدادًا للعب
من دون راتب في حال لزم األمر .هذا
من املستحيل أن يحصل لكنه يكشف
ع ــن م ـع ــدن الع ـب ــي األن ـ ـصـ ــار» يختم
اإلداري األن ـصــاري الــرفـيــع املستوى
حديثه لـ«األخبار».
وال ــاف ــت أن مــوقــف الع ـبــي األن ـصــار
يأتي رغم أن جميعهم يملكون عقودًا
مـثـبـتــة ف ــي االتـ ـح ــاد الـلـبـنــانــي لـكــرة
ال ـقــدم ،ويـقــدر أي فــرد منهم التوجه
إلى «الفيفا» وتحصيل حقوقه ،لكن
ه ــذا أم ـ ٌـر لـيــس واردًا ل ــدى الــاعـبــن.
ف ـح ـت ــى عـ ــدنـ ــان حـ ـي ــدر ف ـس ــخ ع ـقــده
بطريقة ّ
حبية ومــن دون تكلفة على
ّ
النادي كما يقول مقربون من الالعب.
وتبقى مسألة الــاعــب ســونــي سعد
ال ــوح ـي ــدة ا ّل ـعــال ـقــة والـ ـ ــذي ي ـب ــدو أن
ملفه سيشذ عن باقي ملفات العبي
األنصار.
مـم ـثــل ل ـب ـنــان اآلسـ ـي ــوي اآلخ ـ ــر ن ــادي
الـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــد أي ـ ـ ـضـ ـ ــا دخـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ــي م ــرحـ ـل ــة
الجمود .تختلف حال العهداويني عن

حث االتحاد االسكتلندي لكرة القدم
األندية على إيقاف الحصص التدريبية
واالمتثال إلرشادات الحكومة ّبشأن
أزمة فيروس كورونا .وطلب االتحاد
االسكتلندي من ّ األندية «بأقوى العبارات
املمكنة» أن «تتوقف» عن التدريبات
وتتبع نصيحة الحكومة حول التباعد
االجتماعي .وقال إيان مكسويل الرئيس
التنفيذي لالتحاد ّاإلسكتلندي في بيان
ّ
«أحث أعضاءنا واالتحادات الوطنية
املسؤولة عن كرة القدم على مستوى
الناشئني على ضمان التزام األندية
بإرشادات التباعد االجتماعي التي
وضعتها الحكومة» .وتم تعليق منافسات
كرة القدم االسكتلندية حتى  30أبريل/
نيسان على األقل بسبب تفشي فيروس
كورونا ،لكن االتحاد االسكتلندي قال
إن هناك شكوكًا حول موعد استئناف
موسم .2020-2019

ّ
أستراليا تعلق نشاطها
الكروي

أربكت أزمة فيروس كورونا حسابات ّ
القيمين على اللعبة (عدنان الحاج علي)

األنـصــاريــن ،فهم مــن البداية فسخوا
ع ـقــود العـبـيـهــم األج ــان ــب كالتونسي
أحـ ـم ــد ال ـع ـك ـي ـش ــي وال ـ ـس ـ ــوري أح ـمــد
الـ ـص ــال ــح وأعـ ـ ـ ـ ـ ــاروا الـ ـغ ــان ــي عـيـســى
يعقوبو .لكن الـنــادي تعاقد مــع أكثر
مــن العــب أجنبي كالسنغالي داوودا
ديــامـيــه والـعــاجــي يــوســف وات ــارا إلى

ج ــان ــب اسـ ـتـ ـع ــارة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن كــريــم
درويـ ــش وأح ـم ــد ح ـجــازي مــن اإلخ ــاء
األهلي عاليه.
ضبابية الصورة اآلسيوية والحديث
ع ـ ــن عـ ـ ـ ــودة ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط ف ـ ــي شـ ـه ــر آب
ق ــد يــدف ـعــان بــالـقـيـمــن ع ـلــى ال ـنــادي
إل ــى فـســخ الـعـقــود وإع ـ ــادة الــاعـبــن

تأجيل «تاريخي» لدورة األلعاب األولمبية
ُ
وضع
موعد جديد
لألولمبياد
في صيف
( 2021أ ف ب)

أع ـل ـن ــت الـ ـي ــاب ــان وال ـل ـج ـن ــة األومل ـب ـي ــة
الدولية تأجيل دورة األلعاب األوملبية
الـتــي كــانــت م ـقـ ّـررة الـصـيــف املـقـبــل في
طــوكـيــو عـلــى خلفية فـيــروس كــورونــا
امل ـس ـت ـجــد ،ف ــي خ ـط ــوة غ ـيــر مـسـبــوقــة
ت ـ ـطـ ــاول ال ـ ـحـ ــدث الـ ــريـ ــاضـ ــي األك ـ ـبـ ــر.
وأف ــاد الـطــرفــان فــي بـيــان مشترك «في
ً
وبناء على املعلومات
الظروف الراهنة
املـقــدمــة مــن منظمة الـصـحــة الـعــاملـيــة،

خلص رئيس اللجنة األوملبية الدولية
(األملـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي تـ ـ ــومـ ـ ــاس بـ ـ ـ ـ ــاخ) ورئ ـ ـيـ ــس
الــوزراء الياباني (شينزو آبي) إلى أن
األوملبياد الثاني والثالثني في طوكيو
يجب أن يتم تأجيله إلــى مــا بعد عام
 ،2020لكن ليس أبعد من صيف ،2021
ل ـح ـمــايــة ص ـحــة ال ــري ــاض ـي ــن وجـمـيــع
املعنيني باأللعاب األوملبية واملجتمع
الدولي».

وكان من ّ
املقرر أن تستضيف العاصمة
اليابانية للمرة الثانية فــي تاريخها
ب ـعــد  ،1960دورة األلـ ـع ــاب األومل ـب ـيــة
ال ـص ـي ـف ـيــة ،وحـ ـ ـ ّـددت ل ـهــا م ــوعـ ـدًا بــن
 24ت ـمــوز/يــول ـيــو وال ـت ــاس ــع م ــن آب/
أغ ـس ـط ــس .ل ـك ــن ال ـض ـغ ــوط امل ـت ــزاي ــدة
عـلــى الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة م ــن ريــاضـيــن
وات ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــادات ف ـ ــي ظ ـ ــل تـ ـفـ ـش ــي وب ـ ــاء
«كوفيد »19-الــذي ّأدى إلــى وفــاة نحو
 17ألــف شخص معلنني حــول العالم،
وفرض قيود واسعة على حركة التنقل
ِ
والـسـفــر ،دفــع إلــى اتـخــاذ ق ــرار تأجيل
دورة للمرة األولى في التاريخ الحديث
لألوملبياد (منذ .)1896
ولـ ــم ي ـس ـبــق أن ت ــم ت ـعــديــل أي مــوعــد
ل ـ ـ ــدورة أومل ـب ـي ــة ص ـي ـف ـيــة ل ـس ـبــب غـيــر
الحرب العاملية .وتم إلغاء دورات 1916
(بسبب الحرب األولى) ،و 1940و1944
ُ
(بسبب الحرب الثانية) .وتعد الدورات
األوملبية الصيفية أكبر حدث رياضي
عــاملــي عـلــى اإلط ــاق ،وتستقطب لــدى
إقــام ـت ـهــا م ــرة ك ــل أرب ـع ــة أعـ ـ ــوام ،نحو
 11أل ــف ري ــاض ــي ،إضــافــة ال ــى ماليني
املشجعني.
وأجرى باخ وآبي صباح أمس الثالثاء
مـبــاحـثــات هــاتـفـيــة ،كـشــف عـلــى إثــرهــا

امل ـســؤول الـيــابــانــي أن ب ــاده اقترحت
تأجيل األوملبياد لفترة عــام .وأوضــح
ً
آبـ ـ ــي« :اقـ ـت ــرح ــت ت ــأج ـي ــا ل ـن ـحــو ع ــام
(لأللعاب األوملبية) ،والرئيس باخ رد
موافقًا بنسبة  100باملئة».
واعـ ـتـ ـب ــر رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء أن تــأج ـيــل
األلعاب سيسمح بإقامتها العام املقبل
«في شكلها الكامل ،كدليل على تغلب
البشرية على الفيروس الجديد».
من جهتها ،أكدت عمدة مدينة طوكيو
يــوريـكــو كــويـكــي أن ــه فــي ح ــال تأجيل
األلـ ـع ــاب إل ــى ال ـع ــام امل ـق ـب ــل ،ف ــال ــدورة
ستحافظ على اسمها «طوكيو .»2020
ويأتي التأجيل بعد ضغوط متزايدة
ع ـلــى مـنـظـمــي دورة األلـ ـع ــاب إلرج ــاء
املوعد ّ
املقرر ،على خلفية تفشي وباء
ّ
«كــوفـيــد .»19-وأدت الظروف الصحية
الراهنة إلى تأجيل العديد من األحداث
الرياضية الكبيرة الـتــي كــانــت مـقـ ّـررة
هــذا الصيف ،وأبــرزهــا نهائيات كأس
أوروبا وبطولة كوبا أميركا األميركية
ـرة ال ـقــدم ،حـتــى الصيف
الجنوبية لـكـ ّ
امل ـق ـبــل .كـمــا عــقــدت ال ـق ـيــود املـفــروضــة
عـلــى حــركــة الـنـقــل والـسـفــر وإجـ ــراءات
العزل املنزلي التي تطاول حاليًا نحو
مليار شخص عامليًا ،قدرة الرياضيني

تستقطب األلعاب
األولمبية الصيفية
حوالى  11ألف رياضي
من حول العالم

على االستعداد بشكل مالئم لأللعاب
ُ
ال ـت ــي ت ـع ــد امل ـح ـطــة األهـ ــم ف ــي مـسـيــرة
أغلبهم.
وكــانــت اللجنة الــدولـيــة واملـســؤولــون
اليابانيون قد أكدوا في تصريحاتهم
خ ــال الـفـتــرة املــاض ـيــة ،عـلــى مــواصـلــة
التحضيرات من أجل إقامة األوملبياد
الصيفي في مــوعــده ،على رغــم تفشي
وبــاء «كوفيد .»19-لكن اللجنة وجدت
نفسها تحت ضغوط متزايدة من قبل
الرياضيني واالتحادات الرياضية من
أج ــل ات ـخــاذ ق ــرار بـتــأجـيــل األومل ـب ـيــاد.
وهـ ــي أع ـل ـنــت  22آذار/مـ ـ ـ ـ ــارس لـلـمــرة

األول ـ ـ ـ ــى ،أن ت ــأج ـي ــل األومل ـ ـب ـ ـيـ ــاد ب ــات
ً
اح ـ ـت ـ ـمـ ــاال م ـ ـطـ ــروحـ ــا ،ل ـك ـن ـه ــا أم ـه ـلــت
نفسها أربـعــة أسابيع مــن أجــل اتخاذ
قــرار نهائي بهذا الشأن ،قبل أن تعلن
اليوم التأجيل بشكل رسمي.
وت ـس ـت ـعــد ط ــوك ـي ــو م ـن ــذ اخ ـت ـيــارهــا
مدينة منظمة في عام  ،2013إلقامة
األل ـعــاب ،وهــي رص ــدت لها ميزانية
ّ
تقدر بنحو  12مليار دوالر أميركي.
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـس ــوي ــق ال ـس ــاب ــق
ل ـل ـج ـنــة األوملـ ـبـ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة مــاي ـكــل
بــايــن« :إنــه مــن املثير للذهول إجــراء
تغيير مفاجئ بعد سبع سنوات من
التحضير ألكـبــر ح ــدث ريــاضــي في
العالم».
وسـ ـيـ ـسـ ـب ــب ت ــأجـ ـي ــل األل ـ ـ ـعـ ـ ــاب إل ــى
العام املقبل صداعًا للجنة األوملبية
الدولية وخصوصًا أنها ستأتي في
ع ــام م ــزدح ــم بــال ـب ـطــوالت وال سيما
َ
مونديالي السباحة وألـعــاب القوى
ّ
املقررين صيف  .2021ومع ذلك ،أعلن
االتحاد الدولي أللعاب القوى األحد
ّ
مستعد لتغيير مــوعــد البطولة
أنــه
ّ
العاملية املـقــررة في مدينة أوريغون
األميركية في الفترة بني  6و 15آب/
أغسطس.

إل ــى ن ــادي ـه ــم ،عـلـمــا أن ع ـقــد اإلعـ ــارة
سينتهي بـعــد شـهــريــن مــا يعني أن
النادي لم يستفد منهما بعد تعليق
املباريات اآلسيوية .أما على صعيد
بــاقــي الــاعـبــن فــا ي ـبــدو وج ــود أي
م ـش ـك ـل ــة وخـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد أن فـتــح
الـ ـن ــادي ال ـب ــاب أمـ ــام أي الع ــب يــريــد

االحتراف في الخارج كما حصل مع
الثالثي مهدي خليل ،خليل خميس
وربيع عطايا.
وإذا كـ ــانـ ــت أم ـ ـ ـ ــور م ـم ـث ـل ــي ل ـب ـن ــان
اآلسـ ـي ــوي ــن مـ ـج ـ ّـم ــدة ،ف ـك ـيــف ال ـح ــال
ب ــاألن ــدي ــة األخ ـ ــرى ال ـت ــي ال تـمـلــك أي
استحقاق قبل عودة النشاط املحلي؟

جـمـيــع األن ــدي ــة ف ــي ح ــال ج ـم ــود تــام
أقرب إلى «الغيبوبة» ومصالح العبي
معظم تلك األنــديــة في املجهول .لكن
في ظل الظروف الحالية ال يمكن فعل
أي شــيء ســوى «سـ ّـد رمــق» الالعبني
بـ ـفـ ـت ــات م ـ ــن م ـس ـت ـح ـق ــات ـه ــم امل ــال ـي ــة
بانتظار الفرج.

فيفا :األولوية لصحة الرياضيين
ّ
رحب االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بقرار اللجنة األوملبية الدولية تأجيل أوملبياد طوكيو الذي كان ّ
مقررًا صيف
عام  ،2020مؤكدًا أن «األولوية» يجب أن تكون لصحة املشاركني في مواجهة فيروس كورونا املستجد .وقال
االتحاد أنه «يؤمن بشدة بأن صحة جميع املشاركني في النشاطات الرياضية يجب أن تكون دائمًا على رأس
األولويات .ولذلك نرحب بقرار اللجنة األوملبية الدولية» .وأضاف االتحاد الدولي الذي يرأسه السويسري جاني
إنفانتينو أن «الفيفا سيعمل مع الهيئات املعنية ملعالجة جميع القضايا الرئيسية املتعلقة بإعادة برمجة الدورة».
وأعلنت اليابان واللجنة األوملبية الدولية تأجيل دورة األلعاب األوملبية على خلفية تفشي فيروس «كوفيد،»19-
في خطوة غير مسبوقة تطاول الحدث الرياضي األكبر عامليًا .وكان العديد من نجوم كرة القدم ،قد أعربوا عن
رغبتهم في املشاركة في الدورة
األوملبية في صيف  ،2020من
بينهم الفرنسي كيليان مبابي
وال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار واإلسـبــانــي
سيرخيو راموس.
وسبق ملواعيد رياضية كبيرة
مـقـ ّـررة هــذا الصيف أن أرجئت
إلــى صيف عــام  ،2021أبرزها
ك ـ ــأس أوروبـ ـ ـ ـ ــا وبـ ـط ــول ــة كــوبــا
أم ـي ــرك ــا ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،م ــا دف ــع
الفيفا إلى اإلعــان أنه سيبحث
ع ـ ــن مـ ــوعـ ــد جـ ــديـ ــد ل ـل ـن ـس ـخــة
األولــى مــن كــأس العالم لألندية
بصيغتها الجديدة ،والتي كانت
ّ
مقررة في صيف .2021

ّ
قرر االتحاد األسترالي لكرة القدم
أمس الثالثاء وقف نشاطه ،معتبرًا
أن مواصلة اللعب وسط انتشار
فيروس كورونا املستجد بات «مهمة
مستحيلة» .وقام االتحادان األستراليان
للركبي (ُ 13العبًا) وكرة القدم
األسترالية (تلعب باأليدي) وهي األكثر
شعبية في البالد ،بإيقاف منافساتهما

في اليومني األخيرين لينضما إلى
اتحادات الركبي ،الكريكيت ،كرة السلة
وجميع الرياضات الجماعية األخرى
التي كانت اتخذت القرار ذاته في
السابقّ .
وقرر االتحاد األسترالي تأجيل
ّ
الدوري املحلي الذي يضم  11فريقًا
بينهم فريق واحد من نيوزيلندا هو
ويلينغتون ،قبل خمس مراحل على
نهايته.
ولم تكن إقامة املباريات بأبواب موصدة
في نهاية األسبوع املاضي ُمجدية ،ألن
السفر تمنع
القيود املفروضة على ً
اآلن إقامة املباريات ،فضال عن وجود
فريقني في الحجر الصحي .وقال رئيس
االتحاد األسترالي جيمس جونسون في
مؤتمر صحافي في سيدني« :بالنسبة
في
إلى مسابقة وطنية تقام تقريبًا ُ
جميع مناطق أستراليا ،ومسابقة تقام
أيضًا في نيوزيلنداّ ،
فإن املهمة الصعبة
التي كنا نواجهها ّ
تحولت إلى مهمة
مستحيلة» .وأضاف «لكن ّهذه الرياضة
ستعود إلى الحياة ،أنا متأكد تمامًا».
وأحصت أستراليا  1800حالة إصابة
بفيروس كورونا املستجد مع سبع
وفيات ،أغلبها في مدنها الرئيسية.
وحظرت أستراليا دخول ّأي أجنبي غير
مقيم في البالد ،وفرضت قيودًا صارمة
على الحركة داخلها.
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على الغالف
ستريمينغ

( Pandemicأيضًا) استشرف الوباء

رحيل

ّ
أيها المحجورون« ...نتفليكس» تنقذ لكم العالم

بمحض المصادفة،
وفي الوقت الذي بدأ
فيه فيروس «كوفيد ـ
 »19باالنتشار انطالقًا من
مدينة ووهان الصينية،
كان جمهور منصة البث
الرقمي األميركية على
موعد مع عمل ّ
يعرف
بأبطال في الخطوط
للمعركة ضد
األمامية ّ
اإلنفلونزا ،مسلطًا الضوء
على جهودهم الرامية
إلى وقف الفاشية
العالمية التالية

مانو ديبانغو
شخصية
فنية شهيرة
جدًا ،وصفته
وسائل اإلعالم
باألسطورة

نادين كنعان

كورونا هزم عازف الساكس األسمر

وداعًا مانو ديبانغو ...ملك الجاز اإلفريقي
قيل إن أفريقيا غير
ّ
معرضة .وقيل ّإن أصحاب
البشرة الداكنة يتمتعون
بمناعة استثنائية .بين
ْ
العلم والتنظير الشعبي،
ِ
الكثير ...لكن ها
قيل ّ
هو المؤلف الموسيقي
وعازف ّ الساكسوفون ّ
(والمغني) العتيق يسلم
الروح عن  86سنة ،مع
اإلشارة إلى أن التينور الكبير
بالسيدو دومينغو أعلن
أيضًا إصابته بالفيروس
بشير صفير
ّ
بـعــد تـفــشـيــه الـعــاملــي وف ـق ــدان الـعــديــد
مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،بـ ــدأ
ف ـي ــروس ك ــورون ــا يـحـصــد عـ ــددًا أكـبــر
من األرواح التي زرع فيها نسخًا من
بــذوره القاتلة .هو ها يـ ّ
ـدون أمس في
ّ
س ـج ــل ض ـح ــاي ــاه أولـ ــى الـشـخـصـيــات
املوسيقي
املوسيقية الشهيرة ،املؤلف
ّ
وعـ ـ ـ ــازف الـ ـس ــاكـ ـس ــوف ــون (واملـ ـغ ــن ــي)

الـكــامـيــرونــي العتيق مــانــو ديبانغو،
ال ــذي اسـتـسـلـمــت رئ ـتــاه ال ـل ـتــان طاملا
أف ــرغـ ـت ــا الـ ـ ـه ـ ــواء فـ ــي اآلل ـ ـ ــة ال ـن ـف ـخ ـيــة
لصناعة األنغام ّ
الحية الراقصة.
ّ
قـيــل إن أفــريـقـيــا غـيــر م ـعــرضــة .وقيل
ّ
إن أصحاب البشرة الداكنة يتمتعون
ْ
بـ ـمـ ـن ــاع ــة اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة .ب ـ ــن ال ـ ِـع ــل ــم
والتنظير الشعبي ،قيل الكثير .لكن،
ل ـغ ــاي ــة اآلن ،س ـم ــع الـ ـفـ ـي ــروس ك ــل مــا
قـيــل ،ابـتـســم بـخـبــث ،ه ــزأ مــن العلماء
و َّســاواهــم بالبسطاء ،ثــم مسح عرقه
وملع تيجانه وتابع العمل على تركيع
الكرة األرضية ،زاجرًا الجنس البشري:
َ
أنا امل ِلك.
ّ
فها هي القارة السمراء تسجل العديد
م ــن دولـ ـه ــا إصـ ــابـ ــات ووف ـ ـيـ ــات ،وه ــا
هــو الـســاكـســوفــونـيـســت الـكــامـيــرونــي
األسـ ـم ــر« ،ب ــاب ــا م ــان ــو» ،يـسـلــم ال ــروح
عــن عمر  86سنة ،مــع اإلش ــارة إلــى أن
الـتـيـنــور الـكـبـيــر بــاسـيــدو دومينغو
أعلن أيضًا إصابته بكورونا.
م ــان ــو دي ـبــان ـغــو ه ــو شـخـصـيــة فنية
شـهـيــرة جـ ـدًا .جـمـيــع وســائــل اإلع ــان
تـ ـصـ ـف ــه ،ووصـ ـفـ ـت ــه إثـ ـ ــر إع ـ ـ ــان خـبــر
ُوفاته ،باألسطورة .هذا صحيح ،لكن
نـضـيــف ،مــن ب ــاب الــدقــة والـتـصــويــب،
أنــه أسطورة في عالم الشهرة الفنية،
ال أس ـطــورة موسيقية .فشهرته أكبر
من إرثــه املوسيقي ،وهــذا يحصل في
عــالــم املوسيقى ،ويحصل عكس ذلك
أي ـضــا .فثمة عـظـمــاء فــي املــوسـيـقــى ال
ّ
يتمتعون بشهرة ديبانغو ،وكثيرون

مثله تتمتع أسماؤهم بانتشار عاملي،
لـكــن قيمتهم املــوسـيـقـيــة لـيـســت على
ذات ال ـق ــدر م ــن األه ـم ـيــة نـسـبـيــا .هــذا
ً
ٌ
ي ـح ـصــل ع ـ ـ ــادة ع ـن ــدم ــا ي ـن ـت ـشــر ع ـمــل
واح ـ ــد ل ـف ـن ــان ،ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر وغ ــري ــب،
ْ
يـلـعــب فـيــه ال ـق ــدر دورًا أســاس ـيــا .ف ــإن
ّ
راجعنا كل املقاالت والكتابات املتعلقة
بـمــانــو دي ـبــان ـغــو ،قـبــل وب ـعــد رحـيـلــه،
ن ـجــد ف ـي ـهــا قــاس ـمــا م ـش ـتــركــا ه ــو أنــه
صاحب أغنية  …Soul Makossaإنها
ً
أغـنـيــة واحـ ــدة ولـيـســت أل ـبــومــا كــامــا
حـتــى .نـقــرأ عـنــوانـهــا أيـنـمــا ورد اســم
صــاح ـب ـهــا ،وال ن ـقــرأ ع ـنــوانــا آخ ــر لــه.
حتى أن فــرقـتــه ،أو إح ــدى التركيبات
التي جال معها العالم ّ
وقدم الحفالت
(مــن بينها واحــدة في بيروت) تحمل
اســم  …The Soul Makossa Gangإنه
ال ـح ــظ ،يـبـتـســم لشخصية م ــا ،تمامًا
ك ـم ــا ي ـع ـب ــس ب ــوج ــه أخـ ـ ـ ــرى ،فـيـخـلــق
ّ
حاالت يشوبها خلل في العدل ،يتولى
ال ـتــاريــخ تصحيحه الح ـقــا .أم ــا دفعة
ال ـش ـهــرة اإلضــاف ـيــة ال ـتــي حـظـيــت بها
أغـنـيــة ديـبــانـغــو ،فـهــي ال ــدع ــوى الـتــي
أقامها صاحبها على مايكل جاكسون
(،)Wanna Be Starting Something
وبعده ،على ريهانا (Please don't stop
ّ
ً
 ،)the musicبـعــدمــا ات ـهــم ك ــا منهما
باستعارة عناصر من عمله من دون
إذن مسبق.
ولـ ــد دي ـب ــان ـغ ــو ف ــي الـ ـك ــامـ ـي ــرون ع ــام
 ،1933وان ـت ـقــل إل ــى فــرنـســا لـلــدراســة
في أواخــر أربعينيات القرن املاضي،

ّ
وتعلم الـعــزف ،في الوقت عينه ،على
آالت ع ــدة م ـثــل ال ـب ـي ٌــانــو وامل ـن ــدول ــن،
قبل أن يهديه صديق آلة ساكسوفون
لــم يـعــد بـحــاجــة إلـيـهــا .ت ـشـ ّـرب الفتى
األسـ ـم ــر كــاس ـي ـك ـيــات الـ ـج ــاز وسـمــع
الح ـ ـقـ ــا ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب ال ـ ـتـ ــي ُولـ ـ ـ ـ ــدت فــي
الستينيات والسبعينيات ،مــن فانك
وس ــول وفـيــوجــن ،وراح يـخـ ّـمــرهــا مع
م ــا ورثـ ــه ف ــي الـجـيـنــات وم ــن املحيط
واإلي ـقــاعــات األفريقية
األول :األن ـغــام ّ
التي كانت قد غذت أساسًا املوسيقى
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة وامـ ـت ــزج ــت
بـ ــاألن ـ ـغـ ــام اإلس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــة ف ـ ــي أم ـي ــرك ــا

ينتمي إلى نمط يجمع
بين الجاز والفانك والسول
والموسيقى األفريقية
الــات ـي ـن ـيــة .بـ ــدأ بــال ـع ـمــل إلـ ــى جــانــب
فـ ـن ــان ــن آخـ ــريـ ــن (ف ــرنـ ـسـ ـي ــن بـشـكــل
أسـ ــاسـ ــي ،أبـ ــرزهـ ــم ن ـي ـنــو ف ـي ــري ــر) ثــم
بصناعة أعـمــالــه الـخــاصــة فــي أواخــر
الـسـتـيـنـيــات ق ـبــل أن ُي ـص ــدر أغـنـيـتــه
الشهيرة املــذكــورة ّ أعــاه ويقع عليها
 DJأم ـي ــرك ــي وي ـب ــث ـه ــا ع ـل ــى م ـســامــع
ال ـج ـم ـهــور ،ويـحـصــل االن ـف ـجــار ال ــذي
جعل مــن ديبانغو اسمًا مطلوبًا في
أنماط موسيقية أخرى .هكذا استعان
به نجوم األغنية الفرنسية الشعبية
الـجـ ّ
ـادة أمـثــال جيلبير بيكو وسيرج

غـيـنـسـبــور ،إذ ت ـمـ ّـيــز ب ـن ـبــرة (نـفـخــة)
ّ
فيها بـعــض الــزخــم وتـغــلـفـهــا «بـحــة»
خــاصــة ،تلك التي نجدها كثيرًا لدى
املــوس ـي ـق ـيــن األف ــار ّق ــة ال ــذي ــن أتـقـنــوا
ال ـســاك ـســوفــون وت ــأث ــروا بــاملــوسـيـقــى
األميركية السوداء .راح بعد ذلك يقيم
الحفالت في أوروب ــا والعالم ،قبل أن
يصل إلى لبنان ،عبر «ليبان جاز» في
نيسان (أبريل) ّ ،2015
ليقدم مع فرقته
أمـسـيــة واحـ ــدة ف ــي ب ـي ــروت ،ويــومـهــا
ق ـ ـ ــال :قـ ــد يـ ـك ــون ل ـب ـن ــان مـ ــن ال ـب ـل ــدان
ّ
العشرة الوحيدة التي لم يتسن لي أن
أعزف فيها بعد.
ينتمي ديبانغو إلى نمط كبير ،يجمع
بني الجاز والفانك والسول واملوسيقى
(نغمًا وإيـقــاعــا) اإلثنية الكاميرونية
واألف ــريـ ـقـ ـي ــة عـ ـم ــوم ــا .ل ــه م ـق ـطــوعــات
م ــوس ـي ـق ـي ــة وأغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات ،صـ ـ ـ ــدرت فــي
عشرات األلبومات التي يعود آخرها
إل ــى  ،2013ل ـكــن ن ـشــاطــه الـفـعـلــي هو
ال ـ ـح ـ ـفـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـعـ ـ ّـد ب ـ ـ ـ ـ ــاآلالف فــي
ّ
ظل يحييها رغم ّ
تقدمه
مسيرته ،وقد
ّ
ف ــي الـ ـس ــن .ف ـقــد أط ـ ــل ع ـلــى الـجـمـهــور
مطلع الشهر املاضي على أحد املسارح
مونبولييه (جـنــوب فــرنـســا) ،قـبــل أن
ّ
ُيصاب بالفيروس الذي عطل روزنامة
النشاطات املوسيقية الحية في معظم
الــدول ،وقبل أن يبدأ باإلطاحة بكبار
األس ـمــاء فــي ه ــذا امل ـجــال .أول ضحية
ّ
نسجل اسمه
هي مانو ديبانغو ،الذي
على رأس الئحة نتمنى أن ال تطول،
لكنها ،مع األسف ،قد تفعل.

ت ــزامـ ـن ــا مـ ــع رصـ ـ ــد أولـ ـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــاالت
ّ
املستجد
املصابة بفيروس كــورونــا
في مدينة ووهــان الصينية ،وصلت
إلــى منصة الـبــث الــرقـمــي األميركية
«ن ـت ـف ـل ـي ـك ــس» س ـل ـس ـل ـســة وثــائ ـق ـيــة
جــديــدة بعنوان Pandemic: How to
( Prevent an Outbreakجائحة :كيف
ّ
نـمـنــع ال ـفــاش ـيــة) .ال ـع ـمــل م ــؤل ــف من
تتعدى ّ
ّ
مدة كل منها
ست حلقات ،ال
ّ
نتعرف إلى أبطال
 55دقيقة .وفيها،
في الخطوط األمامية للمعركة ضد
اإلنفلونزا ،ونلقي نظرة ّ
مقربة على

جهودهم الرامية إلى وقف الفاشية
الـ ـع ــاملـ ـي ــة الـ ـت ــالـ ـي ــة .ت ــوقـ ـي ــت إطـ ــاق
ّالسلسلة ال يعدو كونه مصادفة ،إال
أنها حميدة من دون ّ
شك .فهذا عمل
غني باملعلوماتُ ،ملهم ومرعب في
ّ
جهوزية
الوقت نفسه ،يسائل مــدى
املعمورة للتعاطي مع واقع كهذا.
ي ـق ــف أحـ ــد املـ ـس ــؤول ــن الـحـكــومـيــن
ف ــي أح ــد ح ـق ــول مــدي ـنــة بيتسبيرغ
األميركية أمام مقبرة جماعية .ينظر
بـهــدوء إلــى املـثــوى األخـيــر لعشرات
ضحايا وب ــاء اإلنـفـلــونــزا اإلسبانية
الذي قضى في عام  1918على حوالى
م ـئــة م ـل ـيــون ش ـخــص حـ ــول ال ـعــالــم.
بـ ـه ــذا املـ ـشـ ـه ــدُ ،ي ـف ـت ـت ــح Pandemic
ّ
لـيــذكــرنــا بحجم الــدمــار ال ــذي يمكن
أن يـنـجــم ع ــن جــائـحــة كــاإلنـفـلــونــزا،
قبل أن تتبادر إلى األذهان تساؤالت
ال تنتهي عن النتيجة التي سيؤول
إلـيـهــا ك ــاب ــوس وبـ ــاء «كــوف ـيــد ـ ـ »19
ال ــذي ي ـصــارع الـعــالــم بــأكـمـلــه الـيــوم
ملحاربته.
ّ
تـنـطـلــق الـسـلـسـلــة م ــن فــرض ـيــة أن ـنــا
ع ـلــى م ـش ــارف مــواج ـهــة ج ــدي ــدة مع
ف ـ ـيـ ــروس ق ــات ــل وسـ ــريـ ــع االنـ ـتـ ـش ــار.
ل ـقــد م ـضــت أك ـث ــر م ــن م ـئــة ع ــام على
اإلن ـف ـلــونــزا اإلس ـبــان ـيــة ال ـتــي حــدثــت
في وقت لم يكن مجموع سكان الكرة
ّ
َ
املليارين .أما اليوم،
يتعدى
األرضية
وفـ ــي ظ ــل ّوج ـ ــود ث ـمــان ـيــة م ـل ـي ــارات
إنسان ،فحذر مدير وحدة التهديدات
ال ـن ــاش ـئ ــة ف ــي «ال ــوك ــال ــة األم ـيــرك ـيــة
للتنمية الــدول ـيــة» ،ديـنـيــس ك ــارول،
ّ
مــن أن ــه عـنــدمــا نـتـحـ ّـدث عــن جائحة
إنفلونزا جديدة ،السؤال ليس إذا ما
كانت ستحدث ،بل متى؟
ان ـطــاق ــا م ــن ه ــذا ال ـك ــام ال ـ ــوارد في

 ،Pandemicسألت صحيفة «غارديان»
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة :هـ ــل ي ـم ـك ــن أن ي ـكــون
التوقيت اآلن؟ سؤال مشروع وبديهي
طبعًا ،في ظل وصول عدد اإلصابات
بـ ـ «كــوف ـيــد ـ ـ  »19إل ــى أك ـثــر م ــن 300
ألــف حالة مــؤكــدة (لغاية كتابة هذه
بحسب «منظمة الصحة
الـسـطــور)،
ّ
العاملية» التي حذرت ،أمس الثالثاء،
م ــن ت ـس ــارع وت ـي ــرة ان ـت ـش ــار ال ــوب ــاء.
ناهيك عن االضطراب واسع النطاق
ف ــي األس ـ ــواق املــال ـيــة ،أم ــاك ــن الـعـمــل،
حــرك ــة ال ـط ـي ــران وع ـم ـل ـيــات اإلّن ـت ــاج،
عـلــى رأس ـه ــا الـ ـغ ــذاء .آثـ ــار تــوقـعـتـهــا
سـلـسـلــة  Pandemicوعــاي ـن ـت ـهــا عن
كثب بطريقة مصقلة بالتفاصيل ال
تخلو من الدراما واألسلوب الحكائي
ّ
الجذاب ،باإلضافة إلى مادة بصرية
الفتة.
العمل من إنتاج «زيرو ّبوينت زيرو
برودكشنز» (سبق أن وقعت برامج
الـشـيــف األم ـيــركــي ال ــراح ــل أنـطــونــي
بـ ـ ـ ــوردايـ ـ ـ ــن) ،وي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم ل ـل ـم ـشــاهــديــن
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـتــي
ت ـت ـك ـش ــف ق ـص ـص ـه ــا فـ ـيـ ـم ــا ت ـت ـن ـقــل
الـسـلـسـلــة ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء الـعــالــم.
ه ـ ــؤالء األبـ ـط ــال ه ــم ع ـل ـمــاء وأط ـب ــاء
ّ
ّ
الشر
وخبراء كوراث ،يؤكدون لنا أن
ّال يمكن فــي الـفـيــروس فــي حـ ّـد ذاتــه،
إنما باملعلومات الخاطئة التي غالبًا
ما تواكب انتشاره.
م ـس ـت ـخــدمــا أس ـل ــوب ــا م ـشــاب ـهــا لــذلــك
ّ
املــتـبــع فــي فيلم ( Contagionإخ ــراج
مــارتــن ســودرب ـيــرغ ـ ـ  /2011اعتبر
ّ
كـ ـثـ ـي ــرون أن أح ـ ــداث ـ ــه م ـش ــاب ـه ــة ملــا
نعيشه اليوم في ظل كورونا) ،يتنقل
 Pandemicف ــي أم ــاك ــن مـخـتـلـفــة في
العالم ـ من معسكرات تابعة لـ «وكالة

إن ـف ــاذ ق ــوان ــن ال ـه ـجــرة وال ـج ـم ــارك»
( )ICEف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة على
ال ـح ــدود األم ـيــرك ـيــة ،إل ــى مستشفى
مـقــاطـعــة يـعــانــي مــن نـقــص التمويل
فــي أوكــاهــومــا ،إل ــى الـكــونـغــو حيث
ال ـك ـفــاح ف ــي أشـ ـ ّـده الح ـت ــواء فـيــروس
إيبوال.
ف ــي خ ـضــم ك ــل ذل ـ ــك ،نـكـتـشــف حجم
املعاناة امللقاة على عاتف العاملني
في حقول الرعاية الصحية :عاملون
يغلبهم املوت أثناء معالجة مصابني
ب ــإي ـب ــوال ف ــي أف ــري ـق ـي ــا ،وأط ـ ـبـ ــاء فــي
الهند يضطرون يوميًا إلــى معاينة

ّ
ّ
تتعدى
يتألف من ست حلقات ال
ّ
مدة كل منها  55دقيقة
ما يزيد عن ألف مريض يعانون من
أعــراض إنفلونزا الخنازير الخطرة،
ومـتـطـ ّـوعــون عـلــى ال ـح ــدود يـقـ ّـدمــون
لقاحات ،وأطـبــاء ال يــرون عائالتهم،
إلى جانب علماء طموحني يبحثون
عـ ــن لـ ـق ــاح ــات أث ـ ـنـ ــاء الـ ـعـ ـم ــل خـ ــارج
الصيدليات الكبرى.
الـطـبـيــب األم ـيــركــي رايـ ــان مــاكـغــاري
( 38عــامــا) ،ش ــارك فــي إخ ــراج العمل
الذي ّ
صور في بنسلفانيا األميركية.
ّ
وف ــي مشهد ال يختلف عــمــا تظهره
الـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة ،تـ ـ ـغ ـ ـ ّـص ع ـ ـي ـ ــادات ـ ــه فــي
كاليفورنيا اليوم باملرضى املحتملة
إصــابـتـهــم ب ـكــورونــا .فــي مقابلة مع
صـحـيـفــة «ل ـ ــوس أن ـج ـل ـيــس تــاي ـمــز»
األميركية ،قــال الطبيب الــذي يعمل
ع ـلــى ل ـق ــاح ض ـ ّـد «كــوف ـيــد ـ ـ ـ « :»19ال
أدري ك ـي ــف عـ ـل ـ ّـي أن أشـ ـع ــر اآلن...

ّ
سعيد بأنني كنت ق ــادرًا على إبــراز
الـ ـتـ ـح ــذي ــرات بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى بـعــض
األش ـ ـخـ ــاص األذك ـ ـ ـيـ ـ ــاء .ل ـك ــن ك ـف ـنــان
وط ـب ـيــب ،ال أسـتـطـيــع فـهــم مستوى
املعاناة والــدمــار ا ّلــذي قد نواجهه».
وي ــوض ــح ع ــن ت ـّفــشــي وبـ ـ ّـاء ك ــورون ــا
ّ
سيغير
حاليًا« :أعني أنني أظن أنــه
حياتنا إلى األبد».
فــي سـيــاق متصل ،وفــي حديثه إلى
جايك تابر عبر شبكة «سي .أن .أن»
األم ـي ــرك ـي ــة ،ل ـفــت الـ ّطـبـيــب وامل ـخ ــرج
واملنتج ّاملنفذ إلى أنه يريد أن يخبر
ْ
العالم أنــه ليس فقط األطـبــاء ،ولكن
امل ـم ــرض ــون واملـ ـس ــاع ــدون ومــوظـفــو
الــدعــم فــي املستشفيات ،سيعملون
بجهد في وقت يزداد فيه الخطر».
ُولد  Pandemicمن محادثات مكغاري
م ــع زمـ ــاء ل ــه ح ــول ال ــذك ــرى املـئــويــة
لإلنفلونزا اإلسبانية« :بــدأنــا ننظر
إلى الناس حول العالم وفي الواليات
ّ
امل ـت ـح ــدة ،ال ــذي ــن ت ــرك ــزت حـيــواتـهــم
ّ
املهنية بالكامل على محاولة التأكد
ّ
مــن أن مــأســاة ع ــام  1918لــن تتكرر
ّ
أب ـ ـ ـدًا ...وم ــع ذل ــك ،ف ــإن مـعـظــم ه ــؤالء
الـنــاس ،تــم تخفيض ميزانياتهم أو
ل ــم يـتــم أخ ــذه ــا عـلــى مـحـمــل ال ـج ــد...
وها نحن ذا!».
 Pandemicالذي يحتل قائمة األعمال
األك ـث ــر م ـشــاهــدة ع ـلــى «نـتـفـلـيـكــس»
اليوم ،يوصلنا إلى خالصة مفادها
ّ
أن األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن ي ـع ـم ـلــون في
أنظمة قوية ،ويحظون بتمويل الئق
في ظل وجود تعاون بني الحكومات
وامل ــواط ـن ــن ،يمكنهم تحقيق تـقـ ّـدم
كـبـيــر ف ــي أح ـلــك ال ـظ ــروف الـصـحـيــة.
لكن ماذا عن ماليني الذين يفتقرون
إلى أدنى هذه ّ
املقومات؟
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محمود المعتصم*
()1
أعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــب «الـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــاث ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــر» ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح ـي ــث
عـ ـ ـ ــادت اإلمـ ـ ـب ـ ــراط ـ ــوري ـ ــة ت ـ ـضـ ــرب ب ـق ـ ّـوت ـه ــا
«ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» الـ ـجـ ـب ــارة ،ع ـب ــر ال ــوع ــي
ال ـ ــزائ ـ ــف ل ـل ـم ــواط ــن األسـ ـ ـ ــود فـ ــي ال ـج ـن ــوب
ّ
ُ
شعور خيبة كبيرة .مع ذلك ،كل
األميركي ـ
ّ
شيء ما زال ممكنًا ،كل شيء داخل السياسة
الديموقراطية ما زال ممكنًا ،لكن ما هو ذلك
الـ«كل شيء»؟
تـقــول الـســرديــة الليبرالية الــديـمــوقــراطـيــة،
ّ
بأن الديموقراطية هي في عملية التصويت
ال ـ ـحـ ــر .ي ـم ـك ـن ـنــا أن نـ ـع ــود إلـ ـ ــى ال ـت ـعــريــف
املاركسي للحرية الليبرالية :حرية التعاقد
في السوق .عندما تنزل الحرية إلى املستوى
ّ
املتعرض لآللة
الليبرالي ،فصوت املــواطــن
اإلع ــام ـي ــة امل ـم ـلــوكــة ل ـ ــرأس املـ ـ ــال ،ه ــو حــرّ
بمعنى حرية العامل نفسه ،فــي بيع طاقة
عمله للرأسمالي .الحرية االنتخابية هي
ف ــي ال ـن ـهــايــة جـ ــزء م ــن ح ــري ــة ال ـت ـعــاقــد في
السوق ،وليس العكس.
ح ــدود هــذه السياسة هــي ،وإن فــاز بيرني
ساندرز في االنتخابات ،أن تحافظ املنظومة
على قدرتها على العودة ،على كل مفاصل
الـسـيـطــرة عـلــى املـجـتـمــع .يـمـكــن لليبرالية
الديموقراطية أن تصل ّ
بأي شخص حرفيًا
ّ
إلى الحكم ،إال أن «ديكتاتورية البرجوازية»
ال يمكن تفكيكها.
م ــع ذلـ ــك ،أص ـيــب ش ــاب مـثـلــي بـخـيـبــة أم ــل.
فبيرني ســانــدرز ،فــي النهاية ،وإن لــم يكن
شيوعيًا ،هــو مــن نسيم املــاضــي الشيوعي
بالنسبة لــي .ابـتـ ً
ـداء من الحياة الشاقة في
ك ـن ــف االسـ ـ ــم االش ـ ـتـ ــراكـ ــي ،والـ ـنـ ـض ــال غـيــر
امل ـن ـق ـط ــع مـ ــن أج ـ ــل ال ـ ـكـ ــادحـ ــن ،واألخ ـ ـ ــاق
ّ
والـشــرف .ســأكــون آخــر «التهكميني» الذين
يـعـتـبــرون أن لـيــس هـنــالــك قـيـمــة ملـثــل هــذه
األمـ ـ ـ ـ ــور :مـ ــن وجـ ـه ــة ن ـ ـظـ ــري ،ف ـق ـ ّي ـم ــة ه ــذه
الـشـكـلـيــات أك ـبــر م ــن قـيـمــة الـتـحــقــق امل ــادي
للشيوعية .مــاذا تريد السياسة الجذرية؟
تريد أن تـ َ
ـوجــد على وجــه األرض م ــادة ،أي
أن تكون واقعًا ماديًا ،ال تكون فيه شخصية
بـيــرنــي س ــان ــدرز ه ــي االس ـت ـث ـنــاء .نـحــن في
النهاية ،كما قال صديق إسالمي ّ
مرة ،لسنا
ُ
خنازير لتقاس حياتنا ونجاح مشاريعنا
بـتــوافــه األك ــل وال ـشــرب وال ـل ــذة .عـلــى الــرغــم
ّ
م ــن أن بـيـنـنــا ،رب ـم ــا ،عـ ــددًا ال ب ــأس ب ــه من
«الخنازير».
()2
أري ــد هـنــا أن أذه ــب إل ــى خـيـبــة أم ــل أخ ــرى،

تراجيديا لم تكتمل بعد في نظري .غريبة
على القارئ ربما :واحدة من أجمل قصص
السياسة الجذرية في هوامش هذا العالم،
هي قصة الشاب بيتر جوزيف.
ب ـ ـ ــدأت ح ـك ــاي ــة ب ـي ـت ــر جـ ــوزيـ ــف (اس ـ ـ ــم غـيــر
حـقـيـقــي يـخـتـفــي وراءه ،خــوفــا م ــن تبعات
الـشـهــرة واملــوقــف ال ـحــاد ضــد ال ـن ـظــام) ،في
أثـ ـن ــاء م ــا ب ـع ــد أح ـ ـ ــداث ال ـ ـحـ ــادي ع ـش ــر مــن
أيلول /سبتمبر ،واألزمة املالية في العشرية
األول ــى مــن ال ـقــرن .بيتر كــان قــد بــدأ حياته
فنانًا ،ودرس لفترة قصيرة املوسيقى ،قبل
ً
أن يترك الجامعة مثقال بالديون ويتوجه
إل ـ ــى ال ـع ـم ــل فـ ــي وول س ـت ــري ــت ك ـم ـضــارب
م ـح ـتــرف .أن ــت ل ــن تــأخــذ ك ـث ـي ـرًا م ــن الــوقــت
لـتـشـعــر بــال ـع ـب ـقــريــة ال ــري ــاض ـي ــة الـبـسـيـطــة
لجوزيف ،األمر الذي جعله مضاربًا ناجحًا،
إل ــى ح ـ ّـد م ــا .بـعــدمــا ملــس الــوعــي ،ق ـ ّـرر بيتر
ّ
ويتوجه إلــى العمل
أن يترك وول ستريت،
ّ
في الدعاية اإلعالنية ،وهناك تعلم أساليب
تحرير األعمال اإلعالمية.
الـ ـتـ ـج ــرب ــة ف ـ ــي وول س ـ ـتـ ــريـ ــت ،م ـ ــع ال ـح ــس
امل ــوس ـي ـق ــي وامل ــوهـ ـب ــة ،واملـ ـع ــرف ــة بـتـقـنـيــات
ّ
اإلعـ ـ ـ ــام ،كـ ــل هـ ــذه األم ـ ـ ــور ج ـع ـلــت ج ــوزي ــف
م ـه ـي ـئــا ،بـ ـص ــورة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،إلنـ ـت ــاج أول
أعماله الشهيرة (فيلم زايتغيست .)Zeitgeist
والغريب في القصة هو أن الفيلم بــدأ كــأداء
ّ
مصورة من األداء ،إال
مفتوح .ال توجد نسخة
ّ
أن جوزيف يصفه كالتالي :بيتر يعزف على
آالت ــه املوسيقية فــي الــوســط ،وعـلــى جانبية
شاشتان للعرض .املوسيقى وتعليقات بيتر
جــوزيــف تـتــرافــق مــع تـفــاصـيــل الـفـيـلــم .فيلم
على الـهــواء مباشرة ،مــادة خــام فــريــدة .بعد
النجاح الباهر للعرض قرر بيتر تحويله إلى
فيلم شبه وثائقي وكان .نجح الفيلم بصورة
منقطعة النظير.
فـيـلــم «زاي ـت ـغ ـي ـســت»  Zeitgeistيـحـكــي عن
أح ــداث ال ـحــادي عشر مــن أيـلــو  /سبتمبر،
ويــرب ـّط ـهــا ب ــاألزم ــة امل ــال ـي ــة ال ـع ــامل ـي ــة ،وهــو
م ـت ــوف ــر ع ـلــى م ــوق ــع «ي ــوتـ ـي ــوب» مل ــن يــريــد
مـ ـش ــاه ــدت ــه .ق ـي ـم ــة ال ـف ـي ـل ــم هـ ــي فـ ــي شـكـلــه
ّ
وليس مضمونه ،ذلك أن املضمون محفوف
بـنـظــريــات م ــؤام ــرة ال يــريــد حـتــى جــوزيــف
الدفاع عنها هذه األيام.
ب ـع ــد ن ـج ــاح ال ـف ـي ـل ــم ،أن ـش ــأ ب ـي ـتــر ج ــوزي ــف
«ح ـ ــرك ـ ــة زاي ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ـسـ ــت» .و«زايـ ـتـ ـغـ ـيـ ـس ــت»
باألملانية ،تعني روح العصر .أخذت الحركة
ً
شكال مختلفًا تمامًا عن الفيلم .ولذلك ،كان
م ــن الـ ـض ــروري إن ـت ــاج فـيـلــم وثــائ ـقــي آخ ــر،
يـتـحــدث عــن الـحــركــة ويفصلها عــن الفيلم
األول .تـعـقـيــدات الـعـمــل ال ـع ــام املـبـنــي على
ً
تجربة الفرد ،الحقت بيتر جوزيف طويال،

فاالسم والفيلم والحركة وشخصه لم يكن
لهم أن ينفصلوا طبيعيًا.
ت ـطـ ّـورت «حــركــة زايـتـغـ ّيـســت» ،ط ــوال العقد
الثاني من األلفية ،ولكنها استمرت كحركة
على هوامش الهوامش .مجموعات صغيرة
جدًا من األشخاص أصحاب الوعي املضاد:
ّ
متأسس على مضاربات
النظام الرأسمالي
غير عقالنية على رأسها البنوك املركزية؛
امل ـ ــال ن ـف ـســه ن ـت ــاج ل ـل ـقــوة ول ـي ــس اإلنـ ـت ــاج؛

الـنـظــام غـيــر مـتــوائــم مــع الـطـبـيـعــة ،إن كــان
الطبيعة البشرية (وهــو بالتالي وفــي حد
ذات ــه مسبب لــوبــاء صحي ع ــام ،متمثل في
اإلدمــان ،القلق ،واملــوت املبكر) ،أو الطبيعة
البيئية (وه ــو بالتالي غير قــابــل ملواجهة
األزم ــة البيئية مــن داخ ـلــه) .لبيتر جوزيف
كشخص ،قــدرة عجيبة على سرد تفاصيل
دقيقة لهذه االدعاءات ،ودعمها بإحصاءات
علمية بـصــورة سلسلة شــديــدة الجاذبية.

ّ
علق أحدهم على قدرات جوزيف اإلقناعية،
بــأنــه «ال يـحـتــاج ألن يتنفس بــن الـجـمــل»،
ّ
ال ـك ــام ي ـن ـســاب واض ـح ــا كــال ـش ـمــس .إال أن
ً
س ـ ـ ــؤاال آخـ ــر ال ي ـج ـيــب ع ـل ـيــه جـ ــوزيـ ــف :مــا
يقدم مرافعة أملعية
النظام البديل؟ جوزيف ّ
ضــد اإلم ـب ــراط ــوري ــة ،إال أن ــه ال يـمـلــك الـحـ ّـد
وبذلك،
األدنــى من اإلجــابــة على ما العمل؟
ّ
ّ
تتحول مرافعته إلــى دعــوة تلقائية لتبني
الحلول املعروفة :الديموقراطية االشتراكية
(أ ف ب)

ً
(ب ـي ــرن ــي سـ ــانـ ــدرز م ـ ـثـ ــا) ،الــدي ـمــوقــراط ـيــة
الليبرالية (ألن بيرني ســانــدرز سيفشل)،
وفي النهاية الالفعل.
هـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤال ـ ـ ـ ـ ـ س ـ ــؤال ال ـن ـظ ــام ال ـب ــدي ــل ـ ـ ـ ـ
أخ ــذه بيتر جــوزيــف بـكــامــل الـجــديــة .قــاده
ب ـحــث م ــاراث ــون ــي إل ــى «م ـش ــروع فـيـنــوس»
(ن ـس ـب ــة إلـ ــى ك ــوك ــب ال ـ ــزه ـ ــرة) .و«مـ ـش ــروع
ف ـ ـي ـ ـنـ ــوس» ،ه ـ ــو قـ ـص ــة شـ ـخ ــص آخ ـ ـ ــر مــن
مـنــاضـلــي ال ـهــوامــش ،وه ــو ج ــاك فريسكو.
هذا األخير الــذي عاش ألكثر من مئة عام،
قبل أن يتوفى في عام  ،2017قضى غالبية
ح ـيــاتــه يـ ــدرس ف ـن ــون امل ـع ـم ــار وال ـه ـنــدســة
والـتـخـطـيــط والـنـفــس الـبـشــريــة ،فــي سعي
أس ـ ـ ـطـ ـ ــوري ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إل ـ ـ ــى ن ـ ـظـ ــام ح ـي ــاة
مـتـكــامــل ،مـعـمــاريــا ،اقـتـصــاديــا وسياسيًا،
يؤدي إلى ازدهار الحياة ،الفرد واملجتمع.
ال ـتــأس ـيــس الـفـلـسـفــي لـعـمــل فــري ـس ـكــو ،هو
بــامل ـج ـمــل تــأس ـيــس ب ـي ـتــر ج ــوزي ــف نـفـســه:
املادية العلمية (يسميها سالفوي جيجيك
امل ــادي ــة ال ـف ـجــة) .م ــا تــوصــل إل ـيــه فريسكو
فــي الـنـهــايــة ،ك ــان مـشــروعــا لـبـنــاء وح ــدات
حياة متكاملة ،منظمة بحيث تقتل الوفرة
املـنــافـســة ،وبــالـتــالــي ال يحتاج الـنــاس إلى
الــرأس ـمــال ـيــة لـتـنـظـيــم اإلنـ ـت ــاج .لـفــريـسـكــو
تـصــامـيــم عـمــاقــة لـلـمــدن املـتـخـيـلــة ،توجد
حـتـ ّـى اآلن فــي فـلــوريــدا ك ـم ــزارات للسياح.
ت ـبــنــى بـيـتــر ج ــوزي ــف «مـ ـش ــروع فـيـنــوس»
لفترة ،بصفته اإلجــابــة العملية عن سؤال
البديل ،قبل أن يختلف الــرجــان حــول من
ف ــي ال ـق ـيــادة (ف ــي الـحـقـيـقــة ل ــم يـتـحــدث أي
منهما عالنية حول تفاصيل الخالف).
ال ـســؤال الـتــالــي هــو :كيف نعبر مــن النظام
ال ـ ـحـ ــالـ ــي إل ـ ـ ــى ن ـ ـظـ ــام مـ ـبـ ـن ـ ّـي عـ ـل ــى أس ــس
«م ـش ــروع ف ـي ـنــوس»؟ ه ـنــا ،تـقــف الـسـيــاســة
الديموقراطية كعقبة صلبة ،ذلك أنه لتقنع
الـ ـن ــاس بـنـقـلــة ك ـه ــذه دي ـم ــوق ــراط ـي ــة ،فــأنــت
ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى وس ـي ـل ــة ّغ ـي ــر دي ـم ــوق ــراط ـي ــة.
عـبــر الــديـمــوقــراطـيــة ،فــضــل الـبـشــر ،ولفترة
طويلة ،النقالت الصغيرة املرحلية ،والتي
تنسف نفسها بـعــد فـتــرة لـتـكــون محصلة
ال ـت ـقــدم طـفـيـفــة .ورب ـمــا لــن ينتظر الـكــوكــب
نـتـيـجــة هـ ــذا ال ـت ـط ــور ال ـب ـط ــيء .ه ـن ــا ،وقــف
مـ ـش ــروع ب ـي ـتــر ج ــوزي ــف .ومـ ــع خ ـف ــوت أثــر
األزم ـ ـ ــة امل ــال ـي ــة ف ــي ت ـج ــذي ــر ف ـ ــرص ال ــوع ــي
الجديد وعــودة السياسة من «احتلوا وول
ستريت الجنونية االنفجارية» إلى «بيرني
ســانــدرز ال ـجــذري الــديـمــوقــراطــي العملي»،
ّ
اختفى مشروع زايتغيست تمامًا ،اللهم إل
بالنسبة إلى أمثال كاتب هذا املقال.
ه ـن ــال ــك ت ـف ـص ـيــل فـ ــي كـ ــل خـ ـط ــاب ــات بـيـتــر
ّ
العامة تقريبًا :جوزيف يكره الـ،ism
جوزيف

عبر
الديموقراطية
ّ
فضل البشر،
ولفترة
طويلة،
النقالت
الصغيرة
المرحلية
والتي تنسف
نفسها بعد
فترة ّلتكون
محصلة
ّ
التقدم
طفيفة

أي اإلضافة في اللغة اإلنكليزية التي تشير
إلى ّ
تحول املادة إلى فكرة .هنالك املشايعة
 ،Communeوهنالك الشيوعية Commun-
ism؛ الـ ــرأس ـ ـمـ ــال  Capitalوال ــرأس ـم ــال ـي ــة
Capital-ism؛ هـ ـك ــذا ...االسـ ــم وامل ـن ـظــومــة،
الـهــدف وامل ـشــروع ،الكلمة والعقيدة .بيتر
جوزيف يعتقد أنه ال داعي ملا يسميه جاك
الكان الدال األساسي  ،Master Signifierأي
ّ
ارتباط الفرد مع الفكرة .كل ما هو مطلوب
هــو أن يــرتـبــط ال ـفــرد مـبــاشــرة مــع الــواقــع:
م ــا ه ــي أف ـض ــل ال ـس ـبــل ال ـع ـم ـل ـيــة لـتـحـســن
حياتي؟ لتحسني حياة املجتمع؟ ثم يبدأ
الفرد بتحليل مباشر للواقع ،كما هو بال
أي انحياز لفكرة معينة تخلق هي الواقع
ف ــي ن ـظــر الـ ـف ــرد .ل ـكــن مـ ــاذا إن ك ــان الــواقــع
املـبــاشــر نفسه هــو سبب عــدم ال ـقــدرة على
ً
تغيير ال ــواق ــع؟ م ـثــا :بالنسبة إل ــى الـفــرد
الـنــرجـســي الــرأس ـمــالــي ال ـحــديــث ،فــالــواقــع
املـ ـب ــاش ــر ه ــو ح ـي ــات ــه الـ ـخ ــاص ــة ال ـض ـ ّـي ـق ــة،
ّ
الضيق ،حقبته .من املنظور الواقعي
زمنه
ّ
املـ ـب ــاش ــر غ ـي ــر املـ ـنـ ـح ــاز ،فـ ـ ــإن أي س ـيــاســة
جذرية هي جــزء من الجنون غير املنطقي
حــرفـيــا .حتى «الـتـضــامــن» الـعـمــالــي ،حيث
ت ـكــون مـصـلـحــة ال ـعــامــل امل ـبــاشــرة ه ــي في
دعم مصلحة كل ّ
العمال ،فإنه ال ينتهي إلى
حــزب يغير املنظومة ،بل إلــى نقابة تعمل
ّ
داخل املنظومة .ألن ذلك هو منطق الواقع
املباشر ،املادي العلمي ،والفج.
()3
ّ
أن ــا ال أدعـ ــي أن مـصـيــر بـيـتــر ج ــوزي ــف لن
يـكــون مصير الـحــركــة الشيوعية .جوزيف
استالني ،وبقية الطغمة قتلوا ،قبل املشروع
الـشـيــوعــي ،ف ـكــرة الـحـتـمـيــة الـتــاريـخـيــة .ما
ي ـس ـ ّـم ـي ــه س ــاف ــوي ج ـي ـج ـيــك «الـ ـ ـع ـ ــودة مــن
مــاركــس إلــى هيغل» ،والـتــي ّ
تميز عــددًا من
ّ
املنظرين املاركسيني فــي هــذه األلـفـيــة ،هي
بالتحديد الـعــودة مــن حتميات امل ــادة ـ ـ أي
املــاديــة الـجــدلـيــة Dialectical Materialism
ـ ـ ـ ـ ـ إلـ ـ ــى «الـ ـج ــدلـ ـي ــة املـ ـ ــاديـ ـ ــة» Materialist
 .Dialecticsالـثــانـيــة ،كما يـقــول آالن باديو
تبدأ من ّأن الجدل هو جزء من ّ
املادة ،نتيجة
ّأن امل ـ ّ
ـادة نفسها غير مكتملة ،بينما تبدأ
األول ــى ّ مــن امل ــادة الفجة وت ـحــاول الــوصــول
إلى توقع الحتميات.
ما أقوله هو :ال ّ
بد من إكمال أي واقع بفكرة.
فكرة يــرى الفرد من خاللها الــواقــع ،بحيث
ً
يـكــون ذلــك الــواقــع قــابــا للتغير .مــا تطلبه
السياسة الشيوعية ،هو نقطة الجديد بعد
بيرني ساندرز
فهم التطابق الجدلي بــن َ
وب ـي ـت ــر جـ ــوزيـ ــف .ك ــا الـ ـح ــدث ــن (ال ـظ ـه ــور

الــدي ـمــوقــراطــي الـكـبـيــر م ــع إل ـغ ــاء إمـكــانـيــة
ال ـحــل /االخ ـت ـفــاء الـكــامــل مــع وج ــود الـحــل)
ينتمي إل ــى ف ـهـ ٍـم غـيــر جــدلــي ل ـلــواقــع ،يــرى
فــي اإلن ـســان واملـ ــادة شيئًا كليًا ثــابـتــا غير
ق ــاب ــل لـلـتـغـيــر ،وبــال ـتــالــي ي ـك ــون ال ـح ــل إمــا
االنـغـمــاس الـكــامــل داخ ــل ح ــدود الــواقــع ،أو
الخروج بالكامل منه .الشيوعية في املقابل،
ّ
كما نظر لها ماركس ومارسها لينني وماو
وعبد الخالق محجوب ،هي في التعامل مع
الــواقــع مـبــاشــرة ،وعـبــر تغييره التدريجي
(الـ ـث ــوري /املــرح ـلــي) حـتــى يـنــاقــض نفسه،
بحيث يصبح املستحيل فــي مـقــام املمكن:
عـ ـن ــدم ــا يـ ـ ّ
ـؤسـ ــس ل ـي ـن ــن ل ـن ـظ ــري ــة الـ ـح ــزب
املتحالف مــع تنظيمات الـســوفـيـتــات ،فهو
يحارب الواقع من داخله ،عبر أساليبه ،بال
يتنازل
أي شطحات خيالية أو عنتريات،
ّ
ويراوغ ّ
كأي سياسي عادي في أيامه ،إال أنه
ّ
ينتظر كذلك لحظة إمكانية تحول الحزب
االشـتــراكــي الــروســي إلــى الـحــزب الشيوعي
ال ــروس ــي ،بـكــل الـعـنــف املـتــوقــع (االسـتـعــداد
للعنف يــأخــذ فــي السياسة الحالية مكانًا
جانبيًا ،إذ ال تستعد األحزاب إال ملا ينتمي
الشيوعيون
لـلــواقــع الـحــالــي ،بينما ينظر
ّ
ّ
إلى ّ
كتحول يحفز كل
تحول الدولة الجذري،
طاقة العنف الفاشية في الطبقة الحاكمة،
ويستعدون له مهما بدا األمــر بعيدًا ،وهو
ع ـنــف دف ــاع ــي دائـ ـم ــا) .إن ـج ـلــز ذك ــر م ــرة أن
الـ ــدولـ ــة ت ـخ ـت ـفــي ف ــي ال ـت ـص ــور ال ـش ـيــوعــي،
لـ ـي ــس عـ ـب ــر إلـ ـغ ــائـ ـه ــا ،إنـ ـم ــا عـ ـب ــر تـكـثـيــف
ش ـغ ـل ـهــا بـ ـ ـ ــإدارة ن ـف ـس ـهــا ب ـم ــا يـمـنـعـهــا مــن
االنشغال بإدارة الناس .الدولة الغائبة هي
بيروقراطية فائقة لــدرجــة تـعــارض تصور
ال ــدول ــة لـنـفـسـهــا .مـثــل ه ــذه األفـ ـك ــار ،تشير
ّ
ّ
التصور الشيوعي
إلى أن هنالك دائمًا في
لـلـعــالــم «م ــراح ــل» ،مـنــاطــق لـلـفـعــل املـبــاشــر
تنتمي لكلتا املرحلتني السابقة والتالية.
وليس إلحداهما حصرًا.
ّ
ولـتـتــم ه ــذه العملية ،ف ــإن الـفـكــرة الـجــديــدة
يـجــب أن تـخـلــق تحتها آالت ظـهــورهــا في
األرض .ذلك هو الكادر .املجتمع الشيوعي
(والـ ـ ـ ـ ــذي هـ ــو الـ ـح ــل ال ــوحـ ـي ــد مـ ــن ان ـه ـي ــار
ال ــرأس ـم ــال ـي ــة امل ـس ـت ـم ــر) ،ه ــو ن ـت ــاج ت ـح ـ ّـول
الفكرة إلى وجود ،عبر التزام الكادر بها .الـ
 ismفي الــواقــع ،هو دائمًا جــزء من تغييره.
إذ الواقع املباشر املادي الفج ،هو في نهاية
الـتـحـلـيــل ف ــي ح ــد ذاتـ ــه أيــديــولــوج ـيــا تـبــرر
نفسها .املوظف الذي يحترم مرؤوسه ،هو
جزء من الواقع املباشر (هو حقيقة مادية)،
ولكنه في الوقت نفسه جزء من أيديولوجيا
ما .األيديولوجيا موجودة داخل املادة.
* كاتب سوداني

بين التجارة ...والسياسة!
محمد عبد الشفيع عيسى *
التجارة والسياسة صنوان ال يفترقان .تتبع
الـتـجــارة الــدولـيــة الـسـيــاســة ،بينما تـحــاول
السياسة أن تقتفي أثــر الـتـجــارة لتتبعها،
أو تـصـ ّـحــح م ـســارهــا أو تـغـ ّـيــر ه ــذا امل ـســار.
هذا ْ
ديـ َـدن العالقات االقتصادية والسياسة
ال ــدول ـي ــة ع ـلــى مـ ـ ّـر الـ ـت ــاري ــخ ،ب ـمــا ف ـيــه ذلــك
الحديث واملعاصر ،وحتى التاريخ القريب
ملرحلة مــا بعد الـحــرب العاملية الثانية ،ثم
التاريخ الراهن على مدى عقد أو عقدين.
بـعــد ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة ،انـبـثــق نظام
ع ــامل ــي ه ــو ن ـظ ــام ــان :ن ـظ ــام مـتـمـحــور حــول
الغرب بقيادة الــواليــات املتحدة األميركية،
ّ
يتبنى «اقتصادات السوق» من دون مواربة،
أو «الكتلة الغربية» «الــرأسـمــالـيــة» ،ونظام
آخر كان متمحورًا حول االتحاد السوفياتي
(ال ـس ــاب ــق) وم ـع ــه ب ـل ــدان أوروبـ ـ ــا الـشــرقـيــة،
ّ
ويجمعها كلها توجه اقتصادى ـ ـ ـ اجتماعى
ينحو نحو «االشتراكية»؛ وإن نــازع النجم
ّ
احتك
السوفياتي نـجـ ٌـم مــن الـصــن بــزغ ثــم
اح ـت ـكــاكــا خـفـيـفــا بــال ـســوف ـيــاتــي ث ــم خـشـنــا،
اعتبارًا من  ،1957لتكون هناك اشتراكيتان،
إن صح التعبير :سوفياتية ـ ـ روسية وأخرى
صينية .وقــد حاولت الصني جــذب عــدد من
«الـ ـك ــواك ــب ال ـص ـغ ـي ــرة» ف ــي أق ـص ــى ال ـشــرق
اآلسـ ـ ـي ـ ــوي (وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ف ـي ـت ـن ــام والوس
وكـمـبــوديــا وك ــوري ــا الـشـمــالـيــة) إل ــى جانب

أحزاب كثيرة في العالم ،شيوعية ذات هوى
بيد أنها لم تستطع ّ
صيني أكيدْ ،
مد نفوذها
ّ
الـخــارجــي إلــى الـحــيــز «مـتـعــدد األقــالـيــم» أو
ال ـع ــامل ــي .وع ـل ــى ال ـع ـك ــس ،أف ـل ــح ال ـســوف ـيــات
ّ
ليتكون نظام
فــي مـ ّـد نـفــوذهــم عبر الـعــالــم،
دولي على مدى أربعني عامًا أو يزيد (1945
ـ ـ ـ ـ  ،)1990قــائــم عـلــى املـنــافـســة بــن االت ـحــاد
الـســوفـيــاتــي وال ـغ ــرب بــالـقـيــادة األمـيــركـيــة،
قـيــل لــه نـظــام «القطبية الـثـنــائـيــة» :غــربــي/
شرقي ،أو اشتراكي /رأسمالي ،أو أميركي/
ٍّ
سوفياتي .ولكل منهما أحجار بناء مختلفة
اقتصاديًا وعسكريًا بــالــذات .على املستوى
االقتصادي ،أقام السوفيات ما يشبه منظمة
اق ـت ـصــاديــة دول ـي ــة إقـلـيـمـيــة عـبــر أوراس ـي ــا،
م ـكـ ّـونــة م ــن االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي وأوروب ـ ــا
الشرقيةُ ،ع ِرفت عامليًا ،بعد الحرب العاملية
بمسمى «كــومـيـكــون» ،ثـ ّـم ْاسـتـ ْ
ّ
ـوت
الـثــانـيــة،
في صورة أكمل بعد ذلك ،خالل الستينيات
ّ
مسمى «مجلس
وأوائل السبعينيات ،تحت
امل ـســاعــدة االق ـت ـصــاديــة امل ـت ـبــادلــة» .CMEA
وك ــان ــت تـسـعــى إل ــى ب ـن ــاء ن ــوع م ــن تقسيم
ّ
للتخصص
الـعـمــل اإلن ـتــاجــي ،وف ــق صيغة
وتــوزيــع األدوار بــن الـبـلــدان األع ـض ــاء ،في
املجال االقتصادي ،والصناعي بالذات.
وك ــذل ــك ،أقـ ــام ال ـســوف ـيــات تـحــالـفــا عسكريًا
ُسـ ّـمــي إعــامـيــا بــاســم العاصمة البولندية،
ليكون «حلف وارسو» .وعلى الجهة األخرى،
ّ
شجعت الواليات املتحدة على إقامة تحالف

عسكري غربي عبر املحيط األطلسي يجمع
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وش ــرك ــاء ه ــا م ــن أوروبـ ــا
ـ ـ غربها وشمالها ـ ـ هــو مــا يسمى إعالميًا
بـ«الحلف األطلسي» (ناتو) North Atlantic
.Treaty Organization
كذلك ّ
شجعت الــواليــات املتحدة على إقامة
ّ
تجمع اقتصادي أوروبي صرف ،أخذ يتطور
وي ـت ـغـ ّـيــر ع ـبــر ال ــزم ــن ،ابـ ـت ـ ً
ـداء «م ــن املـجـ ّـمــع
األوروب ـ ـ ـ ـ ّـي لـلـفـحــم والـ ـصـ ـل ــب» ،ف ــي أواسـ ــط
الخمسينيات إل ــى «الـجـمــاعــة االقـتـصــاديــة
األوروبـيــة» منذ السبعينيات ،حتى استقر
أخيرًا على «االتحاد األوروبي»؛ وفي داخله،
أقيم ّ
تجمع نقدي ومالي أكثر تكاملية ،باسم
«منطقة اليورو» ،مع مطلع القرن الجديد.
وقـ ــد ن ـســج «ال ـح ـل ــف األط ـل ـس ــي» م ــن حــولــه
ش ـب ـك ــة ل ـل ـت ـح ــال ـف ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة املــرت ـب ـطــة
بالغرب والـقـيــادة األميركية ،ومعها شبكة
ّ
من القواعد والنقاط العسكرية ،في كــل من
الـقــارات الثالث :آسيا بشكل خــاص ،أميركا
الالتينية وأفريقيا.
وبالتوازي ،أقام الغرب (والواليات املتحدة)،
ن ـظــامــا اق ـت ـصــاديــا دول ـي ــا ي ــوش ــك أن يـكــون
َ
عــامل ـيــا ،ف ــي امل ـجــالــن ال ـت ـجــاري وال ـن ـقــدي ـ ـ
املالي بالتحديد ،في عزل كامل للمجموعة
ّ
السوفياتية والـصــن عبر كــل منهما .ففي
ّ
الدائرة التجاريةّ ،
تم عقد «االتفاقية العامة
للتعريفات والـتـجــارة» ـ ـ غــات ـ ـ عــام ،1947
وحـ ــدثـ ــت ع ـل ـي ـه ــا س ـل ـس ـل ــة مـ ــن اإلضـ ــافـ ــات

والـ ـتـ ـع ــدي ــات ،خ ـ ــال ع ـ ـقـ ـ َـدي ال ـس ـت ـي ـن ـيــات
وال ـ ـس ـ ـب ـ ـع ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــات م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرن امل ـ ـن ـ ـصـ ــرم،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا م ـ ــن خ ـ ـ ــال «ال ـ ـن ـ ـظـ ــام امل ـع ـ ّـم ــم
لـلـتـفـضـيــات ال ـص ـنــاع ـيــة» ،مل ـح ــاول ــة جــذب
الـبــاد النامية إلــى دائ ــرة الـنـظــام التجاري
شبه العاملي.
وفــي الــدائــرة النقدية واملــالـيــة ،نجح الغرب
ف ــي عـقــد مــؤتـمــر دول ــي ف ــي مــديـنــة بــريـتــون
وودز األميركية الصغيرة ،عام  ،1944أسفر
ّ َ
ّ
اتفاقيتني أقامتا املنظمتني األكثر
عن عقد
أهـمـيــة عـلــى مـسـتــوى املـنـظــومــة الـنـقــديــة ـ ـ
املالية العاملية ،حتى اآلن ،وهما «صندوق
النقد الــدولــي» و«الـبـنــك ال ــدول ــي» ،مــن دون
مشاركة من االتحاد السوفياتي وحلفائه.
ّ
ت ـبــنــت الـ ـ ــ«غ ـ ــات» م ـب ــدأ «ح ــري ــة ال ـت ـج ــارة»،
ّ
ّ
املـقــيــدة أو املـنـقــوصــة عـلــى ك ــل ّ ح ــال ،بشكل
ع ــام .وب ــال ـت ــوازى مــع ذل ــك ،تـبــنــت الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة ـ ـ ـ ـ ـ والـ ـ ـغ ـ ــرب األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ نـهـجــا
متسامحًا إلى ّ
حد بعيد ،خالل الستينيات
والـسـبـعـيـنـيــات ومـط ـلــع الـثـمــانـيـنـيــات ،مع
تجارة الصادرات اآلسيوية ،القادمة بشكل
موسع من اليابان وبعض البلدان اآلسيوية
األخ ـ ـ ــرى ،ال ـس ــائ ــرة ع ـلــى ال ـن ـهــج ال ـيــابــانــى،
ّ
خاصًا هو «النمو
والتي اتخذت لها طريقًا
املــدفــوع بــال ـصــادرات» .Export-led growth
وه ــذه ال ـت ـجــارة ال ـغــزيــرة ،الـيــابــانـيــة الـشــرق
آس ـيــويــة ،إل ــى أيـ ــن؟ إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وأوروب ـ ــا الـغــربـيــة بــالـتــأكـيــد .وم ــع التوسع

ّ
«الفيضاني»،
التصديري الـهــائــل ،بطابعه
وقع ّ
رد فعل ّ
قوي من الجانب األميركي ،الذي
ّ
ظــل يستقبل الشطر األعـظــم مــن الـصــادرات
اآلسيوية بطريقة تيسيرية أو «تساهلية»،
ردح ــا مــن ال ــزم ــن .وك ــان ّ
رد الـفـعــل ذا طابع
«مركنتيلي» ـ ـ أي تجاري حمائي في املعنى
بشكل عام .وفرضت الواليات املتحدة قيودًا
عـ ّـدة من أنــواع عــديــدة ،فيما أطلق عليه في
أواس ـ ــط الـثـمــانـيـنـيــات م ـسـ ّـمــى «الـحـمــائـيــة
الـجــديــدة»  ،Neo-protectionismوذلــك خالل
ع ـهــد ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي األسـ ـب ــق رون ــال ــد
ريغان .ولكن تحت الضغط الدولي املتزايد
ل ـت ـح ــري ــر الـ ـتـ ـج ــارة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وخ ـص ــوص ــا
ملصلحة البلدان النامية ،عقدت سلسلة من
جــوالت الـتـفــاوض الـتـجــاري الــدولـيــة فــي ما
ُس ّمي بـ«جولة أوروغ ــواي» ،سعيًا إلى عقد
اتفاق تجاري عاملي شامل .وقد أسفر ذلك،
في نهاية األمــر ،عن إقامة «منظمة التجارة
العاملية»  WTOبمقتضى «اتفاق مراكش»،
في أيار /مايو .1994
فـ ــي ال ـت ــوق ـي ــت ذاتـ ـ ـ ــه ،أو ت ــوق ـي ــت ُ
ـارب،
ـ
ـ
ق
ـ
ـ
ـ
م
ِ
ّ
أخ ــذ االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي ي ـتــرنــح ألسـبــاب
ّ
متعددة ،قبل أن ينهار كليًا عام  ،1990ومعه
منظومته (الشرقية ـ ـ االشتراكية) .وبذلك،
ّ
تم تمهيد الطريق إلقامة نظام تجاري كامل
ُ
جديد ،تغيب عنه املنافسة الحقيقية ويطلق
السراح كليًا للمنظومة الرأسمالية العاملية
بقيادة «الدولة العظمى الوحيدة» ،وباسم

الحرية .نظام شعاره العام «حرية التجارة»،
حيث السيطرة فيه لألقوى ،وفي سياق عام
يدعو إلى «فتح األبــواب» ،من خالل الدعوة
إلى العوملة.
في قلب دعوة ـ ـ أو «دعاية» ـ ـ العوملة ،نجمت
وق ــائ ــع ص ـل ـبــة قــائ ـمــة ع ـلــى ت ـشــديــد الـنـهــج
الوطني ـ ـ القومي في املعامالت االقتصادية
الخارجية لــدول العالم ،املتقدمة والنامية،
ّ
مسمى مغاير هو «التنافسية» ،وكذا
تحت
دع ــم الـ ـق ــدرات الـتـنــافـسـيــة ،وخ ـصــوصــا في
امل ـيــدان التكنولوجي؛ نهج «استراتيجي»
إن شئت .كانت تلك حقبة الرئيس األميركي
األسـ ـب ــق ب ـيــل ك ـل ـي ـن ـتــون ،ال ـ ــذي ع ـمــل خــال
َ
التسعينيات وفق النهج املذكور في حقلني
َ
متالزمني :التنافسية والتكنولوجيا .وكان
لــه مــا أراد مــن إطــاحــة ال ـشــركــاء ـ ـ ـ ـ الـغــرمــاء،
امل ـنــاف ـســن ال ـق ــدام ــى ،ال ـح ـل ـفــاء ب ــال ــذات ،في
ْ
أوروبـ ـ ـ ــا والـ ـي ــاب ــان .ول ـك ــن (م ــك ــر ال ـت ــاري ــخ)
اشـتـغــل! فقد ارت ــأت الـعـقــول االستراتيجية
األمـيــركـيــة ب ــال ــذات ،أن تستبدل السوفيات
بــالـصــن ،وأن ت ـحـ ّـول الـصــن ه ــذه مــن عـ ّ
ـدو
محتمل إلــى شريك مــوثــوق .وكــان الصعود
الصيني العظيم .وبعدما كانت قــد حدثت
ف ــي امل ــاض ــي م ـ ْـوج ــة ل ــ«ن ـقــل ال ـص ـن ــاع ــات» ـ ـ
مــن الـغــرب وأمـيــركــا ـ ـ إلــى الـيــابــان والـشــرق
األقـ ـص ــى ،ف ــي الـسـتـيـنـيــات والـسـبـعـيـنـيــات
وأوائ ــل الثمانينيات ،حــدثــت مـ ْـوجــة ثانية
م ـنــذ أواخ ـ ــر الـتـسـعـيـنـيــات وم ـط ـلــع األلـفـيــة

واصل النمو
الصناعي
الصيني،
وفق
الشراكة
االستراتيجية
الصريحة أو
«الضمنية»
بين أميركا
والصين،
طريقه من
دون هوادة

الثالثة ،ولكن هذه املرة باتجاه الصني .وهذا
ما كان.
ولـ ـك ــن ال ـن ـم ــو ال ـص ـن ــاع ــي ال ـص ـي ـن ــي ،وف ــق
الـ ـش ــراك ــة االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،ال ـص ــري ـح ــة أو
«الـضـمـنـيــة» ،ب ــن أم ـيــركــا وال ـص ــن ،واص ــل
طريقه من دون هــوادة ،حتى أحــدث ،أخيرًا،
آث ـ ـ ــارًا ع ـم ـي ـقــة ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد االق ـت ـص ــادي
الــداخ ـلــي ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،م ــن خــال
إق ـ ـفـ ــال ع ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـفـ ــروع ال ـص ـن ــاع ـي ــة ذات
املستوى التكنولوجي األدنــى نسبيًا .وكان
أن ارتـ ـف ــع مـ ـع ـ ّـدل ال ـب ـط ــال ــة ،وال س ـي ـمــا بني
الـعـمــال الـبـيــض «األنـغـلــوسـكـســون» ،الــذيــن
ّ
ّ
متضرر
شكلوا ،ومعهم جمهور غفير نسبيًا
من التجارة مع الصني ،القاعدة االنتخابية
لرئيس جــديــد ،دونــالــد تــرامــب ،أتــى سريعًا
ّ
على صهوة جــواد جامح غـضــوب ،ليتولى
مقعده األثير في البيت األبيضّ ،
متربعًا على
ْ
دســت الحكم ،فــي بــدايــة عــام  .2017ومــن ثم
ّ
تهيأت الظروف ملوجة جديدة من الحمائية
ّ
املحددة
التجارية تقودها أميركا ،وجهتها
هــي الـصــن ب ــال ــذات ،مــوجــة تتلو تـلــك التي
ُ
انـطـلـقــت فــي الـثـمــانـيـنـيــات ،وكــانــت تـسـ ّـمــى
 Neoـ ـ .Protectionism
ول ـكــن الـحـمــايــة ال ـت ـجــاريــة املـ ـج ـ َّـددة ،اآلتـيــة
ب ـع ــد ع ـش ــري ــن أو خ ـم ـس ــة وعـ ـش ــري ــن عــامــا
ُ
م ــن ســابـقـتـهــا ،مـ ــاذا ع ـســاهــا أن ت ـسـ ّـمــى يا
ّ
ُ
ُ
تـ ــرى؟ لـعــلـهــا يـمـكــن أن ت ـسـ ّـمــى بالحمائية
التجارية «الجديدة ـ ـ الـجــديــدة»New Neo-

 Protectionismأو ال ـح ـم ــائ ـي ــة ال ـت ـج ــاري ــة
امل ـج ـ َّـددةّ ،
ورب ـمــا ،Renewed Protectionism
ت ـل ــك ه ــي م ــوج ــة ال ــرئ ـي ــس دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
ال ــراه ـن ــة .وهـ ــي ه ـجــوم ـيــة ال ـط ــاب ــع ال ري ــب،
تخوض «مـبــاراة صفرية» في ما يبدو ،مع
خصم تجاري عنيد ـ ـ الصني بــالــذات .فإلى
أين؟
إلــى أيــن ،وهــا هي الطبيعة تعاند الجميع
أو تفاجئهم ،بما ال يخطر على قلب بشر،
و إذا ه ــي ح ــرب بـيــولــوجـيــة م ــن ال ـب ـشــر أو
ّ
عـلـيـهــم ،لـعــلـهــا تفتتح جــولــة غـيــر منتظرة
دورة الركود االقتصادي العميق .فكيف
من ّ
يتم فض االشتباك بني السياسة والتجارة،
ّ
ليتفرغ «أولياء األمور» لالقتصاد من بوابة
الطبيعة؟
ّ
أم أن نوازع الهيمنة العدوانية لدى البعض
من سادة العالم الراهن وتوابعهم ،في عصر
ّ
املستجدة»،
سيادة إيديولوجيا «الليبرالية
سوف ّ
تسد الطريق أمام العقالنية وروحية
ّ
الـ ـتـ ـق ـ ّـدم؛ ل ـي ـظــل ع ــامل ـن ــا ،ال ق ـ ــدر الـ ـل ــه ،نـهـبــا
لـتـخـ ّـبــط «آل ـهــة ال ـشــر» األس ـط ــوري ــة؟ ذاك ما
ال نــرجــوه؛ فنرجو استعادة جماعية لروح
االجتماعي املستقبلي
العقل ،ولعقل التقدم ّ
املنشود لإلنسانية املعذبة.
ّ
وهيا إذًا إلى العمل الحقيقي ،إلى أعلى وإلى
األمام!
* أستاذ العالقات االقتصادية الدولية في «معهد
التخطيط القومي» (القاهرة)
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ّ
من الصمود إلى التحدي :حرب اليمن تدخل عامها السادس
حصاد الخيبة السعودية

ّ
للتصور السعودي عن
ال انفكاك
الخروج من حرب اليمن عن العقلية
التي بدأ بها الحملة مثل هذه األيام
قبل خمس سنوات ( 25آذار /مارس
 )2015بما ّ
سمي عملية «عاصفة
الحزم» .العقلية القائمة على االستعالء
والهيمنة ،بعيدًا من أهداف الحروب
ورسم االستراتيجيات ،ال تزال سارية،
ّ
مضي خمسة أعوام على العبث.
رغم
ربط أصحاب القرار في قصر اليمامة
بالرياض مصيرهم بنتيجة الحرب ،إذا
هم على أعتاب عام سادس ،ال مروحة
واسعة من الخيارات أمام مشعلي
الحرب .أما املتاح في هذه املرحلة،
فخيارانّ :
األول ،االستمرار في الحرب.
وهذا يعني مزيدًا من االستنزاف
السعودي ،بال أفق للفوز .وهذا يعني
أيضًا تهديدًا مباشرًا للداخل السعودي،
وستكون له تبعيات سياسية
واقتصادية وخارجية على النظام
ّ
برمته .الثاني ،إنهاء الحرب من خالل
تسوية سياسية .وهذا أيضًا ستكون
له تبعات كبيرة ،ألن أي تسوية ستكون
نتاج الفشل واإلخفاق واألفق املسدود
سياسيًا وعسكريًا .والتسوية هذه،
إن ّتمت ،فهي بفعل انتصار صنعاء،
وعليه فإن األخيرة ستفرض شروطها
على طاولة املفاوضات .وأهم هذه
الشروط رفض املس بالسيادة الوطنية
اليمنية .من هنا ،الصيغ السابقة التي
ّ
ّقدمت لحركة «أنصار الله» بأنهم مكون
بني خمسة أو أربعة ّ
مكونات على أقل
تقدير ،رفضتها صنعاء أثناء مراحل
الصمود والدفاع ،وبديهي ّأن ما لم يكن
ً
ّ
والتصدي
مقبوال في سنوات املقاومة
ً
لن يكون مقبوال في «أعوام الحسم
والهجوم» .تبحث األمم املتحدة ،عبر
مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث،
عن حلول مؤقتة كتلك التي فرضتها
الوقائع امليدانية في محافظة الحديدة،
في اتفاق السويد .وقد حاول غريفيث
تكرار تلك التجربة في مدينة مأرب ،إال
أن جهوده باءت بالفشل بسبب الرفض
السعودي لرفع الحصار عن اليمن،
وممانعتها استفادة املحافظات التي
تحت سلطة «املجلس السياسي األعلى»
في صنعاء من تقاسم الثروة النفطية
وإعادة التغذية بالطاقة الكهربائية
املقطوعة من مأرب بقرار من الرياض.
الثابت أن الكلمة األخيرة إلنهاء الحرب
بيد واشنطن ،التي ال تزال ترى في
استمرارها مصلحة لها على أكثر من
صعيد ،ال سيما في مجال مبيعات
األسلحة للسعودية ،أو لجهة إضعاف
اليمن وإبعاده عن محور املقاومة.

لقمان عبد الله
ال ش ــك ف ــي أن ج ـب ـه ــات ال ـق ـت ــال فــي
م ـ ـحـ ــور امل ـ ـقـ ــاومـ ــة بـ ــاتـ ــت م ـت ــراب ـط ــة
ومتشابكة أكثر من أي وقــت مضى.
استطاع املحور في هذه السنة إزالة
الكثير من املــوانــع التي كانت تعيق
س ــاب ـق ــا اإلع ـ ـ ــان ع ــن وح ـ ــدة امل ــوق ــف
واملصير ألعـضــائــه ،الــذيــن أصبحوا
أكثر جــرأة في التعبير بوضوح عن
األه ــداف الــواحــدة وامل ـســار املشترك.
ّ
ف ـ ــي امل ـ ـلـ ــف الـ ـيـ ـمـ ـن ــي ،تـ ـج ــل ــى األم ـ ــر
واض ـح ــا ف ــي ال ـت ـبــادل الــدبـلــومــاســي
ب ـ ـ ــن ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ص ـ ـن ـ ـعـ ــاء وطـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران،
واستقبال املرشد علي خامنئي وفدًا
ّ
ي ـمــثــل ال ـق ـي ــادة الـيـمـنـيــة ،ت ـلــك كــانــت
اإلش ــارة الـشــديــدة الــداللــة على عمق
العالقة بني الجانبني وانتقالها إلى
الـحـ ّـيــز العلني .االتـهــامــات الغربية،
غ ـي ــر ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،إليـ ـ ـ ــران ب ــال ــوق ــوف
وراء عملية «أرام ـك ــو» خــريــف العام
املاضي ،وكذلك اإلعالنات األميركية
امل ـت ـك ـ ّـررة ع ــن ضـبــط أسـلـحــة نوعية
إيــران ـيــة مـهـ ّـربــة إل ــى حــركــة «أن ـصــار
ال ـلــه» عـبــر الـبـحــر ،أسـهـمــت عــن غير
ق ـصــد ،وفـعـلــت م ــا ع ـجــزت ع ــن فعله
كل من طهران وصنعاء تجاه تظهير
الـ ـت ــراب ــط الـ ـق ــوي ب ــن ال ـعــاص ـم ـتــن،
ورف ـع ــت الـعـتــب وال ـل ــوم ال ـلــذيــن كــان
يلقيهما بعض النخب واملسؤولني
ال ـي ـم ـن ـي ــن ،عـ ــن إيـ ـ ـ ـ ــران ،بــات ـهــام ـهــا
بـ ـت ــواض ــع م ـس ــاع ــدت ـه ــا ل ـل ـي ـم ــن فــي
ّ
تصديه للعدوان عليه.
ساعد أيضًا على تمتني روابط محور
ُ
املقاومة ،ال سيما اليمن ،انتقال إيران
مــن استراتيجية «النفس الطويل»،
إلى استراتيجية «املقاومة ّ
الفعالة»،
ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ــان ال ـ ـخـ ــط ال ـ ـفـ ــاصـ ــل ف ـي ـهــا
ّ
املسيرة
إسـقــاط الـطــائــرة األمـيــركـيــة
فــوق الخليج ،مــن دون أن تستطيع
واشنطن الرد مباشرة.

ل ــم ي ـع ــد خ ــاف ـي ــا لـ ــدى دوائ ـ ـ ــر ال ـق ــرار
اإلق ـل ـي ـمــي وال ــدول ــي أن دول مـحــور
املـقــاومــة وأط ــراف ــه يـقــومــون بتوزيع
األدوار تكتيكيًا والـتـعــاون بــن دول
وم ـ ـكـ ـ ّـونـ ــات امل ـ ـحـ ــور مـ ــن م ـن ـط ـل ـقــات
سـ ـي ــاسـ ـي ــة وعـ ـسـ ـك ــري ــة وأخـ ــاق ـ ـيـ ــة،
فــي إط ــار اسـتــراتـيـجــي مـتـكــامــل ،مع
إدراك من الجميع حقيقة أن قوة ّ
أي
ّ
مــن أعـضــاء املـحــور وضعفه يــؤثــران
على العضو اآلخــر ،بنسب متفاوتة
وبصورة أو بأخرى .على أن كل ذلك
ال يلغي الخصوصيات الوطنية لكل
ّ
مكون من دول املحور.
ّ
ّ
في املقابل  ،يعد تقدم محور املقاومة

ّ
التقدم الدراماتيكي
في العام
اليمني
ّ
الخامس ضيق الخناق
حول عنق المملكة

فــي كــل مــن ســوريــا ولـبـنــان والـعــراق
والـ ـيـ ـم ــن ضـ ـ ـ ــرورة ح ـت ـم ـيــة ل ـتــراجــع
املـمـلـكــة ال ـس ـعــوديــة ال ـتــي تـقــف على
رأس املحور املواجه في اإلقليم.
ّ
التقدم الدراماتيكي اليمني في العام
ّ
ال ـخ ــام ــس ل ـل ـح ــرب ،ض ــي ــق ال ـخ ـنــاق
حـ ــول ع ـنــق امل ـم ـل ـكــة ،وهـ ــو غ ـ ّـي ــر مــن
أولــويــاتـهــا ،مــن مـحــاربــة امل ـحــور في
مناطق النفوذ اإلقليمي إلى االنكفاء
إلى الداخل السعودي.
ت ــراجـ ـع ــت امل ـم ـل ـك ــة عـ ــن ت ـح ـ ّـدي ــات ـه ــا
السابقة مــع ط ـهــران ،وسـقــط تهديد

ولـ ـ ـ ـ ّـي عـ ـه ــده ــا م ـح ـم ــد ب ـ ــن س ـل ـم ــان
بنقل املـعــركــة إل ــى الــداخــل اإليــرانــي.
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت أي ـ ـضـ ــا «الـ ـعـ ـنـ ـت ــري ــات»
ك ـش ـعــار «ت ـق ـل ـيــم أظ ــاف ــر طـ ـه ــران في
ال ـع ــواص ــم األرب ـ ــع (بـ ـي ــروت ،دم ـشــق،
ب ـغــداد ،صـنـعــاء)» .والـتــراجــع هنا ال
يـعـنــي تـغـيـيــر األهـ ـ ـ ــداف ،ب ــل تغيير
األولـ ــويـ ــات بــالـنـسـبــة إلـ ــى ال ــري ــاض
ال ـت ــي ان ـك ـفــأت لـلـحـفــاظ ع ـلــى أمـنـهــا
من داخــل حدودها .وهي تبحث عن
تسويات تضمن لها السالمة واألمن
داخ ــل امل ــدن واملـنـشــآت الـحـيــويــة في
البلد.
ّ
فــي الـحــرب الـتــي تشنها السعودية
على الـيـمــن ،تـحـ ّـول الـتـحـ ّـدي املـ ّ
ـوجــه
ن ـح ــو ص ـن ـع ــاء إل ـ ــى ت ـه ــدي ــد خـطـيــر
لـلــريــاض وبـقـيــة امل ــدن .وم ــع الــوقــت،
يزداد هذا التهديد قتامة وسوداوية
وأفقًا مسدودًا .لم يعد للرياض ،وفق
الظروف املوضوعية الراهنة ،القدرة
عـلــى إم ــاء شــروطـهــا .فــالـتـحـ ّـول في
موازين القوى ومعادالت الردع التي
رسمها العام الخامس للحرب« ،عام
ّ
الحسم» وفق التسمية اليمنية ،مكن
صنعاء مــن االنتقال مــن الــدفــاع إلى
الهجوم «التدريجي والتصاعدي»،
ابـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ً
ـداء م ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة ال ـس ـي ـط ــرة
عـلــى الـقـســم الـشـمــالــي م ــن الـضــالــع،
والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـل ــى م ـع ـظ ــم م ـحــاف ـظــة
ال ـب ـي ـضــاء ،وإنـ ـه ــاء ت ـم ـ ّـرد ال ـح ـجــور،
مرورًا بعملية كتاف وادي آل جبارة،
والسيطرة على فرضة نهم ،وأخيرًا
ول ـ ـيـ ــس آخ ـ ـ ـ ـرًا اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة م ـحــاف ـظــة
ً
الجوف ،فضال عن إجراء التمهيدات
العسكرية لتحرير مدينة مأرب.
وعـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،ن ـجــاح
ل ـص ـن ـعــاء ف ــي ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى وح ــدة
ال ـ ـصـ ــف ،ال ـ ـتـ ــي كـ ـ ــان أبـ ـ ـ ــرز م ـعــامل ـهــا
نـجــاحـهــا امل ـس ـبــق ف ــي م ـنــع اخ ـت ــراق
قوى العدوان لجبهتها الداخلية ،في
نقل النموذجني اللبناني والعراقي،

تصميم :علي فران

في العملية األمنية املشهورة «أحبط
عملهم» .ولعل من أبرز معالم مرحلة
ّ
التصدي ليس الصمود بذاته ،على
أهـ ّـم ـي ـتــه ال ـك ـب ـي ــرة ،ب ــل الـ ـق ــدرة على
مــراك ـمــة الـ ـق ـ ّـوة؛ ت ـط ـ ّـور تـقـنــي وفـنــي
فــي مـجــالــي منظومتي الـصــاروخــي
ً
ّ
واملسير ،فضال عن مراكمة التجارب.
ً
أمـ ــر ج ـعــل الـ ـع ــام ال ـخ ــام ــس فـيـصــا
فــي عملية ال ـت ـحـ ّـول .وتـكـمــن أهـ ّـمـيــة
ه ــذه املــرح ـلــة ف ــي أن ـهــا كـشـفــت عجز
نـظــام ال ــري ــاض عــن مـنــع ال ـت ـحـ ّـول أو
حتى اكتشافه ،إال ما تعلنه ّ
القوات
ّ
امل ـســل ـحــة الـيـمـنـيــة بـنـفـسـهــا .وب ـهــذا
االنـتـقــال ،نجحت صنعاء فــي وضع
حــد فــاصــل بــن اسـتــراتـيـجـيــة أع ــوام
الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ّـدي والـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــود و»الـ ـصـ ـب ــر
االسـتــراتـيـجــي» لالنتقال إلــى أعــوام
الحسم.
ال ــري ــاض ،ك ـمــا ه ــي دائـ ـم ــا ،فــوجـئــت
باالنتقال ُالسريع (في العام الخامس
الـفــائــت) ،وأخ ــذت بـ ّـه على حــن غـ ّـرة.
وبـعــد أن كــانــت تمني النفس بقرب
سقوط صنعاء ،إذا بها تضطر ،أمام
خ ـط ــورة ال ـت ـحـ ّـديــات ،إل ــى اسـتـجــداء
ال ـح ـم ــاي ــة املـ ـب ــاش ــرة مـ ــن واش ـن ـط ــن
ال ـت ــي أرسـ ـل ــت اآلالف م ــن ج ـنــودهــا
وم ـن ـظــومــات س ــاح ال ــدف ــاع ال ـجــوي
«باتريوت» وغيرها ،مقابل مليارات
الـ ـ ـ ــدوالرات امل ــدف ــوع ــة س ـل ـفــا .وكــذلــك
طلبت إرســال تعزيزات عسكرية من
حلفائها االوروبيني ،لكن املساعدة لم
تصل سوى من اليونان التي نشرت
م ـن ـظــومــة ب ــات ــري ــوت شـ ــرق املـمـلـكــة.
تجدر االشــارة إلــى أن اليونان ليس
لديها الـقــدرة على العمل العسكري
وتعاني من ضائقة
خارج حدودهاّ ،
اقـتـصــاديــة ،وتـصــنــف أوروب ـي ــا على
امل ـس ـتــوى االق ـت ـص ــادي درج ــة رابـعــة
وم ــا ف ــوق ،وق ــد اسـتـجــابــت للمطلب
ال ـس ـع ــودي بـنـشــر م ـن ـظــومــة ال ــدف ــاع
الجوي بدوافع مالية فقط.

متاعب الرياض مع الحلفاء

خروج اإلمارات من الحرب يعني بقاء السعودية وحيدة في المستنقع اليمني (أ ف ب)

املـتــاعــب الـسـعــوديــة فــي الـيـمــن ليست
مـقـتـصــرة ع ـلــى اإلخ ـف ــاق ــات املـيــدانـيــة
املـتـتــالـيــة فــي جـبـهــات ال ـق ـتــال ،والـتــي
ً
ّ
ت ـش ــك ــل ك ــاب ــوس ــا ث ـق ـي ــا ل ـه ــا .تــاحــق
املـمـلـكــة امل ـتــاعــب ف ــي ك ــل االت ـجــاهــات،
الـخــارجـيــة والــداخـلـيــة واالقـتـصــاديــة.
ّ
وم ـتــاعــب األص ــدق ــاء شــكـلــت إزع ــاج ــا،
ّ
ي ــزي ــد ت ــأث ـي ــره م ــع ت ــآك ــل ق ـ ــوة ال ـن ـظــام
السعودي.
ابتزاز األصدقاء ماليًا يكاد ال ينتهي،
وهو ليس حكرًا على الرئيس األميركي
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب .ي ــأت ــي فـ ــي ال ــدرج ــة
ال ـث ــان ـي ــة ،الـ ــوكـ ــاء ال ـي ـم ـن ـيــون ال ــذي ــن
راكـمــوا ثــروات مالية هائلة .والوضع
ذاتـ ـ ـ ــه ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى ك ـ ــل م ـ ــن م ـصــر
وال ـســودانّ .أدت االندفاعة الهجومية
التدريجية اليمنية ،بالعديد من الدول
املـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـت ـح ــال ــف ،إلـ ــى إعـ ــادة
ح ـســابــات ـهــا لـ ــ«الـ ـع ــودة خ ـط ــوات إلــى
ال ـ ــوراء» خـشـيــة اس ـت ـمــرار االسـتـنــزاف
والـ ـغ ــرق ف ــي املـسـتـنـقــع ال ـي ـم ـنـ َـي .لكن
الـ ـت ــراج ــع إل ـ ــى ال ـخ ـل ــف لـ ــم ي ـ ـ ــرق إل ــى
ّ
إع ــان االن ـس ـحــاب ال ـكــلــي أو ال ـخــروج
مــن التحالف بشكل رسـمــي .مــن جهة
أخ ــرى ،تعتمد ه ــذه ال ــدول الـبـقــاء في
ال ـت ـحــالــف ض ـمــن س ـيــاســة اس ـتــرضــاء
ال ـن ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي واالسـ ـتـ ـف ــادة مــن
معوناته املالية واالقتصادية.

اإلمارات
ل ــم ت ـح ـســم دول ـ ــة اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،أو لـيــس
لــديـهــا ال ـق ــدرة عـلــى حـســم بـقــائـهــا في
الشوط األخير من املنازلة مع اليمن،
األمر الذي أبقى اتفاق الرياض «حبرًا
ّ
على ورق» ،معلقًا إلى انتظار الوجهة
النهائية ألبــو ظبي .وإن كــان ّ
ثمة من
يــربــط فــي الـجــانــب ال ـس ـعــودي مصير
ال ــري ــاض وأب ـ ــو ظ ـبــي م ـع ــا ،ف ــي حــرب
خ ــاض ــاه ــا مـ ـع ــا ،وال ب ــد أن يـشـتــركــا
فــي نـتــائـجـهــا ،فــي الــربــح وال ـخ ـســارة،
بالقول إننا «بدأنا الحرب معًا ونخرج
منها معًا».
تقطع الرياض الطريق أمام محاوالت
ّ
املتكررة من الحرب.
الخروج اإلماراتية
وإزاء ذل ــك ،ف ــإن الـسـيــاســة اإلمــارات ـيــة
حيال اليمن مربكة ،ويداها العسكرية
والـسـيــاسـيــة مـغـلــولـتــان .وهــي أعلنت
ان ـس ـح ــاب ـه ــا مـ ـ ّـرتـ ــن ه ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام .فــي
األولى ،أعلنت أنها انتقلت من الحرب
ً
إلــى استراتيجية «السالم ّأوال» .وفي
الثانية ،أعلنت أنها انتقلت من القتال
املباشر إلــى اإلدارة غير املباشرة من
خـ ــال الـ ــوكـ ــاء امل ـح ـل ـيــن ال ــذي ــن بـلــغ
عددهم  200ألف مقاتل ،حسب إعالنها.
وفــي كلتا املـ ّـرتــن ،كــان ادعــاؤهــا أقرب
إلــى إع ــادة االنـتـشــار والـتـمــوضــع منه

إلــى االنسحاب .وسبق أن أعلنت عام
 2016االن ـس ـح ــاب ل ـت ـتــراجــع ع ـنــه في
ّ
اليوم الثاني .حاولت اإلمارات التطلع
نـ ـح ــو طـ ـ ـه ـ ــران ف ـ ــي نـ ـص ــف اسـ ـ ـت ـ ــدارة
للعب على النقيضني ،لكنها ال تملك
م ـســاحــة واس ـع ــة ل ـل ـم ـنــاورة بـيـنـهـمــا،
كما أن قدراتها الذاتية ال تؤهلها ملثل
ً
هكذا أدوار .ذلك فضال عن أن الرياض
تـضــع حليفتها أب ــو ظـبــي دائ ـمــا أمــام
خيارين :االستمرار معها في الحرب
حتى نهايتها مــع حفظ ّ
حصتها من
بقائها تحت
الكعكة اليمنية ،بشروط ّ
ع ـبــاء ت ـهــا ،أو الـ ـخ ــروج ب ـخــفــي حنني
بال ّ
حصة ،وبذلك ينفضح دورهــا في
«التبعية املطلقة» للرياض فــي حرب
عبثية استعدت ّفيها الشعب اليمني،
وعـلـيـهــا أن ت ـتــرقــب تـبـعــاتـهــا املــاديــة
واملـعـنــويــة كــامـلـتــن ثـمــن انصياعها
للرياض على حساب اليمن.
تدرك الرياض ،ويدرك معها الخصوم
ّ
واألصـ ــدقـ ــاء ،امل ـحــل ـيــن واإلقـلـيـمـيــن،
أن خ ــروج اإلمـ ــارات مــن الـحــرب يعني
بقاءها وحيدة في املستنقع اليمني،
مع مزيد من انكشاف لقواها املتهالكة،
وتـعــريــة ملــا تبقى لـهــا مــن هـيـبــة .ولــن
يكون بمقدورها إدارة امللفات املختلفة
عـلــى الـصـعــد الـعـسـكــريــة والسياسية
واملحلية لليمن.

صراع الوكالء

ب ـقــي ص ـ ــراع ال ــوك ــاء يـ ـ ـ ّ
ـؤرق ال ـجــانــب
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ويـ ـسـ ـتـ ـن ــزف إمـ ـك ــان ــات ــه
وج ـ ـ ـهـ ـ ــوده ورصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــده ،رغ ـ ـ ــم إم ــائ ــه
عليهما تــوقـيــع ات ـفــاق ال ــري ــاض (بــن
«الـ ـش ــرعـ ـي ــة» و«املـ ـجـ ـل ــس االن ـت ـق ــال ــي
الجنوبي») باحتفالية حضرها ّ
ولي
ع ـهــد ال ـس ـعــوديــة مـحـمــد ب ــن سـلـمــان،
ّ
وولي عهد اإلمارات محمد بن زايد.
أدارت ال ـس ـع ــودي ــة صـ ـ ــراع األص ــدق ــاء
فــي الـ ّـداخــل اليمني ،لكنها لــم تستطع
أن تــوفــق بينهم .ووق ـفــت عــاجــزة أمــام
نــزف الدماء الدافق من عــروق وكالئها
ف ــي م ــا يـسـ ّـمــى «ال ـح ـكــومــة الـشــرعـيــة»،
وكذلك وكــاء حليفتها ،أي «االنتقالي
الجنوبي» ،وإن كــان ثمة رأي يقول إن
ّ
تتعمد إب ـقــاء ج ــذوة الـصــراع
الــريــاض
ّ
مشتعلة للتحكم بالطرفني مـعــا .على
أي حـ ــال ،ف ــإن الـ ـص ــراع ب ــن الـجــانـبــن
ُ
واجـهــتــه ص ــراع على السلطة والنفوذ
ّ
ّ
ّ
بــن امل ـكــونــات املـحــلـيــة ،ولـكــن خلفيته
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة اخـ ـ ـت ـ ــاف ع ـ ـلـ ــى ت ـق ــاس ــم
امل ـغ ــان ــم ب ــن ال ـط ــرف ــن امل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــن ملــا
سـ ّـمــي «التحالف الـعــربــي» :السعودية
واإلمارات .وإن كان ذلك ال يلغي الصراع
ّ
السياسي املحلي على السلطة في البلد.
ل ــم تـسـمــح ال ـس ـعــوديــة ألح ــد الـطــرفــن

ّ
ب ــالـ ـتـ ـغ ــل ــب وال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة عـ ـل ــى ك ــام ــل
املحافظات الجنوبية .وعندما أوشكت
ّ
الكفة أن تميل ملصلحة ّالحكومة على
غريمها «االنتقالي» تدخلت أبو ظبي،
ّ
ب ـغ ــض ن ـظــر م ــن الـ ــريـ ــاض ،م ــن خــال
ط ـيــران ـهــا ال ـح ــربــي ،ل ـتــرســم الـخــريـطــة
ال ـج ـغ ــراف ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة م ــؤق ـت ــا بــن
أطراف النزاع في إطار معركة مدروسة
مـسـبـقــا ب ــأن ال ي ـكــون غــالــب ومـغـلــوب
ف ـي ـه ــا .وب ــانـ ـتـ ـظ ــار ال ـح ـس ــم ال ـن ـهــائــي
للدور اإلمــاراتــي بالبقاء في التحالف
ّ
استقرت تموضعات
أو الـخــروج منه،
«األم ـ ـ ــر ال ـ ــواق ـ ــع» ع ـل ــى ال ـن ـح ــو اآلت ـ ــي:
«الشرعية» (حكومة الرئيس املنتهية

أدارت السعودية
صراع األصدقاء في
الداخل اليمني،
لكنهاّ لم تستطع
أن توفق بينهم

والي ـتــه عـبــد رب ــه مـنـصــور هـ ــادي) في
امل ـحــاف ـظــات ال ـشــرق ـيــة ،و«االن ـت ـق ــال ــي»
فــي املـحــافـظــات الـغــربـيــة لــدولــة اليمن
الجنوبي سابقًا.

مصر
يـتـجــاهــل ال ـعــالــم م ـشــاركــة م ـصــر في
الـتـحــالــف .إال أن ال ـقــاهــرة هــي إحــدى
الدول املشاركة في تحالف الحرب على
اليمن ،من خالل ّ
قوة بحرية تشارك مع
الدول الخليجية والغربية في حصار
ّ
الشعب اليمني .وهي ّ
تتغير
مهمة لم
منذ بــدايــة ال ـعــدوان ،وإن كــان النظام
فــي الـقــاهــرة يـ ّـدعــي بــأن مشاركته في
ال ـت ـحــالــف ت ــأت ــي ت ـحــت ع ـن ــوان األم ــن
باب
املالحي للبحر األحمر ومضيق ّ
املندب .غير أن املوقف املصري يتبنى
املوقف السعودي في املحافل الدولية
ّ
يخص
واإلقليمية بـحــذافـيــره فــي مــا
الشأن اليمني .وقــد ارتضت الرياض
ه ــذا ال ـح ـجــم م ــن امل ـش ــارك ــة امل ـصــريــة،
رغـ ــم رغ ـب ـت ـهــا م ـش ــارك ــة األخـ ـي ــرة فــي
القتال ّ
البري ،إال أن حسابات القاهرة
ال ــداخ ـل ـي ــة وت ـجــرب ـت ـهــا ال ـس ــاب ـق ــة فــي
اليمن حالت دون ذلــك ،مع العلم بأن
املعونة املالية السعودية ملصر تأتي
مــن ضـمــن تـحــالــف فــي أكـثــر مــن ملف
إقليمي ،واحد منها اليمن.

السودان
خـ ــرج ال ـ ـسـ ــودان م ــن ج ـب ـهــات ال ـق ـتــال
مــن دون إع ــان رس ـمــي ،بـعــدمــا اتخذ
ب ــداي ــة الـ ـع ــام الـ ـج ــاري ق ـ ــرار تقليص
ع ـ ــدد ال ـع ـس ـك ــري ــن الـ ـس ــودانـ ـي ــن فــي
اليمن مــن  5آالف (ال ـعــدد الـســابــق 15
ألفًا سحب منهم  10آالف في الصيف
املــاضــي) مبقيًا على  657جنديًاّ ،من
دون أن ّ
يحدد ّ
مهمة الجنود املتبقني
أو أماكن تموضعهم .مصادر صنعاء
تــؤكــد أن الـعــدد املــوجــود فــي جبهات
القتال أكبر من ذلك بكثير ،وكثير من
املـقــاتـلــن الـســودانـيــن لـيـســوا جـنــودًا
نـظــامـيــن فــي ال ـق ــوات ال ـســودان ـيــة .إذ
ال ت ـ ــزال الـ ـق ــوات ال ـس ــودان ـي ــة تنتشر
فــي م ـحــاور ن ـجــران وج ـي ــزان وعسير
والخوبة لحماية الحدود السعودية،
مع انتشار تكتيكي في ميدي وغرب
ح ــرض ف ــي مـحــافـظــة حـجــة الـيـمـنـيــة،
وتـ ـتـ ـم ــوض ــع س ـ ــراي ـ ــا سـ ــودان ـ ـيـ ــة فــي
معسكرات مــا ّ
يسمى «ق ـ ّـوة الــواجــب»
(ق ـ ّـوات مشتركة للتحالف) فــي املخا
غ ــرب ــي تـ ـع ــز ،وم ـع ـس ـك ــر ب ـل ـح ــاف فــي
شبوة ،ومطار الريان في حضرموت.
ّ
ومهمة هــذه السرايا حراسة عناصر
وضباط قوات التحالف.
(األخبار)
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العراق

◄ وفيات ►

مصير الزرفي :ثالثة سيناريوات تنتظر الحسم
في ظل ّمشهد ُمحاط
بأزمات مركبة ،تنحو تصاعدًا
يومًا بعد آخر ،بات المشهد
السياسي لبالد الرافدين
محكومًا بثالثة «احتماالت»
ُيعمل على إنضاج واحد
منها في األيام القليلة
المقبلة .يقضي االحتمال
ّ
األول بتسهيل ّ
مهم ّة
تأليف حكومة المكلف
بالتأليف عدنان الزرفي،
وتمريرها الحقًا برلمانيًا،
فيما الثاني يدور في فلك
«البحث عن بديل» للرجل،
أما الثالث ،فأقرب ألن يكون
ً
«نداء» يدعو إلى اإلبقاء
على المستقيل عادل عبد
المهدي

نور أيوب
األزم ـ ـ ــات ال ـت ــي ت ـع ـصــف الـ ـي ــوم بـبــاد
ال ـ ــراف ـ ــدي ـ ــن ،ب ـم ـث ــاب ــة سـ ـق ــوط مــدي ـنــة
املـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــل بـ ـ ـي ـ ــد ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش»
(ح ــزي ــران /يونيو  ،)2014وتــداعـيــات
فشل مواجهتها واحـتــوائـهــا ستكون
كـ ــارث ـ ـيـ ــة ،ألنـ ـه ــا تـ ـط ــال «آخ ـ ـ ــر أركـ ـ ــان
ّ
الــدولــة» :انقسام سياسي حــاد يتسع
شرخه يوميًا (أزمة سياسية) ،وهبوط
حـ ّـاد في اإليــرادات النفطية مع هبوط
أسعار النفط عامليًا (أزمة اقتصادية)،
وت ـصــاعــد أعـ ــداد امل ـصــابــن بـفـيــروس
«ك ــورون ــا امل ـس ـت ـجـ ّـد» (أزمـ ــة صـ ّـحـيــة)،
وس ـ ــط تـ ـخ ـ ّـوف رسـ ـم ــي م ــن أن يـفـتــك
الوباء بشريحة واسعة من املواطنني،
ّ
التحتية الالزمة
الفتقاد البالد البنية
ّ
للحد من انتشار الفيروس ،من جهة،
ورف ــض بـعــض ال ـشــرائــح االجتماعية
االلـ ـت ــزام بــالـتــوجـيـهــات الــرسـمـيــة من
ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى .م ـش ـهــد «ال ي ــدع ــو إل ــى
االطـ ـمـ ـئـ ـن ــان أبـ ـ ـ ـ ـدًا» ،ب ـت ـع ـب ـيــر م ـصــدر
ً
سـيــاســي بـ ــارز ،آمـ ــا ،ف ــي حــديــث إلــى
«األخ ـ ـبـ ــار» ،أن تـحـمــل ّ األي ـ ــام القليلة
املقبلة «انفراجًا ما ،يخفف من احتقان

مشهد آيل لالنفجار».
في هذا اإلطــار ،يبرز إعــان «صندوق
النقد الــدولــي» عــن طلب مـقـ ّـدم مــن 10
دول ،بـيـنـهــا الـ ـع ــراق ،لـلـحـصــول على
دع ــم مــالــي ملــواج ـهــة ت ـب ـعــات ف ـيــروس
«كـ ـ ــورونـ ـ ــا» ع ـل ــى اقـ ـتـ ـص ــاداتـ ـه ــا ،فــي
وقـ ـ ــت ن ـق ـل ــت فـ ـي ــه وكـ ــالـ ــة «رويـ ـ ـت ـ ــرز»
ع ــن مـ ـس ــؤول ــن ومـ ـش ـ ّـرع ــن عــراق ـيــن
ّ
ق ــول ـه ــم إن الـ ـ ـع ـ ــراق «س ـي ـت ـخ ــل ــى عــن
معظم مـشــروعــات التنمية والـطــاقــة...
ّ
وس ـي ــت ـج ــه لـ ــاق ـ ـتـ ــراض مـ ــن الـ ـخ ــارج
لـ ـضـ ـم ــان ق ـ ــدرت ـ ــه عـ ـل ــى دف ـ ـ ــع روات ـ ـ ــب
ّ
موظفي القطاع العام ،وتسديد قيمة
واردات الـ ـغ ــذاء ،م ــع اس ـت ـمــرار هـبــوط
أس ـع ــار ال ـن ـفــط» .حــديــث م ــن شــأنــه أن
يفاقم األزمات أكثر ،مع عجز األحزاب
وال ـقــوى السياسية عــن الــوصــول إلى
ح ـلــول ملــواج ـهــة ال ـت ـح ـ ّـدي ــات ،وات ـســام
«الـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــول» امل ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــة بـ ــ«الـ ـكـ ـي ــدي ــة»،
وتصفية الحسابات الشخصية.
ّ
ّ
يؤكد مصدر سياسي مطلع أن فرص
ّ
نجاح املكلف بتأليف الحكومة ،عدنان
ّ
ال ــزرف ــي ،وف ـش ـلــه ،م ـت ـســاويــة .ثــمــة من
يقول إن الزرفي أطلق عجلة التفاوض
مع معظم األحزاب والقوى ،باستثناء

ّ
«تحالف الفتح» (تكتل برملاني يضم
الـكـتــل امل ـ ّ
ـؤي ــدة لــ«الـحـشــد الشعبي»)
ب ــزع ــام ــة هـ ـ ــادي الـ ـع ــام ــري .ث ـ ّـم ــة مــن
ي ـ ـقـ ــول ال ـ ـع ـ ـكـ ــس؛ طـ ـي ــف واسـ ـ ـ ــع مــن
«الفتح» ،باستثناء العامري ،يفاوض
ال ــزرف ــي عـلــى «حـ ّـص ـتــه» مــن «الكعكة
ّ
الحكومية» .في املقابل ،تؤكد مصادر
ب ــارزة فــي «تـحــالــف الـبـنــاء» (ائـتــاف

قد ّ
يتحول االنقسام على
دعم الزرفي إلى إجماع
في األيام القليلة المقبلة
بـ ــرملـ ــانـ ــي يـ ـض ــم ال ـ ـعـ ــامـ ــري ون ـ ـ ــوري
امل ــال ـك ــي وف ــال ــح الـ ـف ـ ّـي ــاض وخـمـيــس
الخنجر ،وآخرين ،)...أن من «فاوض»
ال ــزرف ــي «ف ــاوض ــه ب ـش ـكــل شـخـصــي،
ّ
متمسك ب ـقــراره الــرافــض
والـتـحــالــف
جار على ضبط هذه
والعمل
للزرفي،
ٍ
ال ـت ـص ـ ّـرف ــات ال ـش ـخ ـص ـيــة» .وتـضـيــف
مـ ـص ــادر «ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء» ،ف ــي ح ــدي ــث إل ــى
«األخبار» ،أن مصير الزرفي محكوم
بــ«الـتــوافــق الــربــاعــي» ،أي« :الـفـتــح»،

و«دولـ ـ ــة ال ـق ــان ــون» بــزعــامــة املــال ـكــي،
و«تحالف سائرون» املدعوم من زعيم
«ال ـت ـ ّـي ــار الـ ـص ــدري» مـقـتــدى ال ـصــدر،
و«كتلة الحكمة» املدعومة مــن زعيم
ّ
«تيار الحكمة الوطني» ّ
عمار الحكيم.
ت ــرس ــم م ـ ـصـ ــادر س ـي ــاس ـي ــة م ـتــاب ـعــة
«خارطة مواقف» هذه الكتل من الزرفي،
مــوض ـحــة أن «ال ـف ـت ــح» و«الـ ـق ــان ــون»
ف ــي ال ـج ـب ـهــة ال ــراف ـض ــة ل ـل ــزرف ــيّ ،أم ــا
الصدر والحكيم فموقفهما ضبابي
مـ ـق ــارن ــة ب ـت ـص ــري ـح ــات ـه ــم ال ـع ـل ـن ـيــة،
ّ
وتفاهماتهما مــع «املـكــلــف» البعيدة
عـ ــن األضـ ـ ـ ـ ـ ــواء .فـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـاألول ،ي ـ ـعـ ــرب عــن
ّ
دعـمــه املطلق لـلــزرفــي ومــن كــلـفــه ،أي
الجمهورية برهم صالح .أما
رئيس
ٌ
فشل وداعــم
الثاني ،فمعارض لــه إن ِ
لــه إن ن ـجــح ،راه ـنــا مــوقـفــه بــ«تـفــاهــم
أركـ ــان الـبـيــت ال ـش ـي ـعــي» ،ومـحــافـظــا،
ف ــي ال ــوق ــت عـيـنــه ،عـلــى عــاقــة ّ
طيبة
ب ـ ـصـ ــالـ ــح .أمـ ـ ـ ــا «ت ـ ـحـ ــالـ ــف الـ ـنـ ـص ــر»
بزعامة رئيس الــوزراء السابق حيدر
ّ
فمتمسك بالزرفي ،في وقت
العبادي،
تـعــارض فيه كتلتا «العقد الوطني»
املدعومة من مستشار األمن الوطني
فــالــح ال ـف ـ ّـي ــاض ،و«ال ـن ـه ــج الــوط ـنــي»

تقرير

تركيا في زمن «كورونا» :مسلسل العزل متواصل
ما يحصل في تركيا الفت للنظر ،إذ في خضم االنشغال
الكامل بوباء «كورونا» كانت الحكومة تقدم على عزل
العديد من رؤساء البلديات األكراد ومنها بلديات كبيرة.
وقد بدأ مسلسل عزل رؤساء البلديات األكراد مطلع الصيف
الماضي وطاول رؤساء بلديات كبرى مثل ديار بكر وماردين
وفان ونصيبين وتجاوز عددها العشرين بلدية .وتواصل
المسلسل قبل يومين مع عزل رؤساء عدة بلديات مثل
باتمان وسيلفان وليجه وإرغاني

تلقي أزمة "كورونا"
بثقلها على كل مناحي
التركي،
االقتصاد
ومن ذلك أنه تم اإلثنني
اإلغالق التام للسوق
ّ
املغطى الشهير في
محلة بايزيد بإسطنبول
بعدما )(kapalıçarşı
كان قد أغلق جزئيًا في
وقت سابق .والسوق
املغطى أنشئ عام 1461
للميالد من جانب
السلطان محمد الفاتح.
ويقول التاجر محمد علي
قورو" :إنني هنا منذ 79
عامًا وقد مررنا بظروف
صعبة كثيرة لكننا لم نر
مثل هذه الضائقة الحالية.
".لقد انتهى كل شيء

ما عالقة السلطان
عبد الحميد بالوباء؟!
ينتقد النائب عن حزب "الشعب
الجمهوري" مصطفى بالباي،
ً
الذي عمل طويال في الحقل
الصحافي ،سوء أداء سلطة حزب
"العدالة والتنمية" بمواجهة انتشار
"كورونا" ،من ذلك عدم إشراك
نقابة األطباء في قرارات الدولة.
ّ
الصحة
كذلك عندما سئل وزير
فخر الدين قوجا ،في البرملان،
عن عدد الوفيات األسبوع املاضي
لم يذكر وفاة قائد القوات ّ
البرية
السابق آيتاتش ياملان ،وعندما
ّ
ذكروه به أشار إلى االسم القديم
للمستشفى الذي توفي فيه ياملان
أكاديمية الطب(" "GATAوهو
العسكرية في غولخانه) فيما لم
يلفظ اسمه الجديد منذ عام 2016
"مستشفى (السلطان) عبد الحميد
للتعليم واألبحاث" .وقد ّ
فسر
بالباي تجاهل االسم بأن الوزير لم
يشأ أن يربط بني الوفاة بـ"كورونا"
وبني اسم املستشفى العائد
للسلطان عبد الحميد ،بل ربط
الوفاة باالسم القديم العسكري
ً
العلماني! متسائال :هل يعقل أن ال
يعرف الوزير اسم املستشفى؟

انتقد حزب «الشعب الجمهوري» المعارض عزل رؤساء البلديات األكراد (أ ف ب)

ال ـش ـع ــب إلـ ــى هـ ــذا ال ـخ ـط ــر ف ـس ـيــواجــه
ضررًا أكبر بكثير في املستقبل ،داعيًا
إلـ ــى عـ ــدم ال ـص ـمــت أم ـ ــام امل ـم ــارس ــات
ّ
الغدارة وغير الديمقراطية .واعتبر أن
تاريخ البشرية لن ينسى أولئك الذين
انتهزوا الوباء لتصفية الخصوم.
وانتقد "الشعب الجمهوري" املعارض
ع ــزل رؤسـ ــاء ال ـب ـلــديــات األكـ ـ ــراد .فـقــال
أحد نواب رئيسه ّ
سيد طورون ،إنه في
وقت ينشغل العالم كله بوباء "كورونا"
القاتل يأتي من يستغل الفرصة لعزل
رؤس ـ ــاء أرب ـ ــع ب ـل ــدي ــات تــاب ـعــة ل ـحــزب
ّ
وشدد على أن
"الشعوب الديمقراطي".
رئيس البلدية الــذي يأتي باالنتخاب
ال يذهب إال باالنتخاب.
ووص ـ ــف ن ــائ ــب آخـ ــر ل ــرئ ـي ــس ال ـح ــزب
امل ـع ــارض ول ــي آغ ـبــابــا ،ع ــزل واعـتـقــال

رؤساء البلديات األربع بأنه انتهازية
سياسية .وق ــال إن ضمير الشعب لن
يغفر ملن قام بهذه االنتهازية .وتساءل
ال ـعــديــد عــن ج ــدوى إجـ ــراء انـتـخــابــات
بلدية في األساس ما دام القانون يتيح
للحكومة عزل من هو منتخب وتعيني
آخر مكانه.

ّ
تتوصل ّاألحزاب السياسية
لم
إلى رأي موحد حول معايير
إصدار عفو عن المساجين

ّ
تتوصل األحــزاب
على صعيد آخــر ،لم
ّ
ال ـس ـي ــاس ـي ــة إل ـ ــى رأي م ـ ــوح ـ ــد ح ــول
م ـعــاي ـيــر إصـ ـ ــدار ع ـفــو ع ــن امل ـســاجــن.
ف ـ ـفـ ــي وق ـ ـ ـ ــت ي ـ ــؤي ـ ــد ح ـ ـ ـ ــزب "الـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة
والتنمية" إطــاق ســراح كل من ليست
لــه عــاقــة بالتهم اإلرهــاب ـيــة ،يعترض
شــري ـكــه ح ــزب "ال ـح ــرك ــة ال ـقــوم ـيــة" ألن
ه ـ ـ ــذا س ـ ُـيـ ـبـ ـق ــي ف ـ ــي الـ ـسـ ـج ــن ال ـع ــدي ــد
م ــن امل ـس ــاج ــن ال ـقــومـ ّـيــن امل ـت ـشـ ّـدديــن
القريبني منه .كذلك تعترض املعارضة
على ذلــك ألن الكثير مــن املعتقلني من
السياسيني والصحافيني والكتاب في
الـسـجــن "مـتـهـمــون زورًا ب ــاإلره ــاب" أو
بعالقتهم مع فتح الله غولن ،ما يحول
دون إطــاق ـهــم فــي وق ــت ُيـطـلــق ســراح
تـجــار امل ـخــدرات واملــافـيــا واالع ـتــداءات
الجنسية.

البديل ،وفق
مفاوضات إيجاد ُ ّ
«علقت» منذ
أكثر من مصدر،
يومين تقريبًا (أ ف ب)

استثمار هذا الواقع».
ال ت ـس ـت ـب ـعــد م ـ ـصـ ــادر «ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء» أن
ُ
ّ
كتلها ّ
مهمة الزرفي ً ،والحقًا
«تسهل
ّ
تـ ـم ــري ــره بـ ــرملـ ــانـ ــيـ ــا» ،راهـ ـ ـن ـ ــة ن ـجــاح
الرجل في «إنضاج تفاهمات تراعي
خ ـصــوصـ ّـيــات ال ـج ـم ـ ّيــع» ،فــ«خــافـنــا
ل ـيــس م ــع ال ــزرف ــي ،إن ـم ــا خــاف ـنــا مع
صــالــح وآلـيــة تكليفه» .هــذا التراجع
«ال ـت ـك ـت ـي ـك ــي» ي ـش ــي بـ ـ ــأن «املـ ــواقـ ــف
ّ
ّ
للتغير» ،خـ ّ
ـاصــة أن «املـكــلــف»
قابلة
ـاض فــي استحقاق التأليف ،راميًا
مـ ٍ
نيل «الثقة» على الـبــرملــان ،وتحديدًا
ّ
النواب ال الكتل.
ويـ ـق ــاب ــل احـ ـتـ ـم ــال املـ ـض ـ ّـي ب ــال ــزرف ــي
ُ
البحث عن مخرج يحفظ ماء وجهه،
ل ـت ـبــدي ـلــه ت ــال ـي ــا .مـ ـف ــاوض ــات إي ـج ــاد
ُّ
«علقت»
البديل ،وفق أكثر من مصدر،
منذ يومني تقريبًا بعد تقديم الفريق
«امل ـ ـ ـعـ ـ ــارض» لـ ـل ــزرف ــي إل ـ ــى الـ ـص ــدر،
مجموعة خـيــارات أخــرى مــن مديري
ّ
منير
الـجــامـعــات والـكــلـيــات (أبــرزهــم ّ
ال ـس ـعــدي ،وع ـم ـ َـاد الـحـسـيـنــي) ،لكنه
حتى أمس لم يلق ّ
ّ
عمليًا ،يخوض
ردًا.
الـ ـ ــزرفـ ـ ــي أس ـ ـبـ ــوعـ ــا س ــاخـ ـن ــا ي ـح ـســم
مصيره كـ«حاكم لبغداد».
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مدير العالقات العامة في شركة
البيبسي كوال
زوجته :املرحومة زهرة الصباح
زوجته :السيدة آمنة عمر
القاوقجي
أوالده :محمد ،وليد ،يوال ،ياسمني
وسحر
أشقاؤه :الحاج مصطفى ،علي
واألستاذ حسن (بنك بيروت
والبالد العربية)
صهره :الدكتور طارق غدار
تعتذر العائلة عن تقبل التعازي
بسبب األوضاع الصحية في
البالد.
للتعازي يمكن االتصال هاتفيًا
على األرقام التالية:
محمد71-492111 :
وليد76-646949 :
حسن70-985957 :
اآلسفون :آل الحسن ،آل ذكر ،آل
القاوقجي ،آل الصباح ،آل غدار
وعموم أهالي بوداي.
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الصحافي عبد الكريم حسن
الخليل
ينعى االقتصادي واملصرفي
الصديق د.هشام البساط
رفيق درب
األدبيات االقتصادية واملصرفية
املبكرة
ويستذكر
مع رفيقة عمره د .إلهام الكالب
ومع ولديه جاد ورنا
ومع األصدقاء والزمالء
االقتصاديني واملصرفيني
كل ما تركه في النفوس
على دروب الرحالت املشتركة.

بمزيد من األسف واللوعة ننعى
إليكم فقيدنا الغالي عميد آل
الحسن
املرحوم وفيق محمد الحسن
(أبو حمادة)

استراحة
2

محمد نور الدين
دع ـ ـ ــا األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام لـ ــأمـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة
أنـطــونـيــو غــوتـيــريــش ،إل ــى هــدنــة بني
املتحاربني في كل املناطق التي تشهد
حروبًا ومعارك ومن هذه الدول ليبيا.
والهدف من ذلك توجيه كل األنظار إلى
التهديد الوحيد الذي يواجه البشرية
اآلن وهو وباء "كورونا".
ومــا يـســري عـلــى ال ـحــروب ربـمــا يجب
أن يسري على الـصــراعــات السياسية
الجانبية داخل كل بلد والتي ال عالقة
لـهــا بــالـنـقــد املــوجــه إل ــى طــريـقــة إدارة
األزمة من جانب السلطة أو املعارضة.
قال مدحت سنجار ،الرئيس املشارك
ل ـ ـحـ ــزب "الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــوب ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي"
الـ ـ ـك ـ ــردي" ،إن ـ ـ ــه فـ ــي ذروة الـ ــدعـ ــوات
للتكافل والتضامن الوطني ملواجهة
وب ـ ـ ـ ــاء "كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا" تـ ـلـ ـج ــأ ال ـح ـك ــوم ــة
إل ــى سـيــاســة الـتـمـيـيــز وال ـف ـصــل بني
امل ــواط ـن ــن ب ـع ــزل رؤس ـ ــاء ب ـل ــدي ــات".
وأضــاف" :السلطة تعمل على تعزيز
ً
مـفـهــوم االس ـت ـب ــداد بـ ــدال م ــن مفهوم
املشاركة الديمقراطية ،وهــذا عــدوان
ع ـلــى الـشـفــافـيــة واإلرادة الـشـعـبـيــة،
وهـ ـ ــو لـ ـي ــس فـ ـق ــط غـ ـي ــر مـ ـقـ ـب ــول فــي
السياسة بل غير مقبول أخالقيًا".
وت ــاب ــع س ـن ـجــار" :إن رزمـ ــة االق ـت ـصــاد
ال ـ ـتـ ــي أعـ ـلـ ـنـ ـه ــا رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
رجــب طيب إردوغ ــان ،ال تحمي سوى
أص ـ ـحـ ــاب األم ـ ـ ـ ـ ــوال وتـ ـهـ ـم ــل ال ـج ـه ــاز
الصحي والعمال والفقراء".
ورأى أن اس ـت ـه ــداف ح ــزب "ال ـش ـعــوب
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي" ال ي ـع ـنــي الـ ـح ــزب فقط
بــل مستقبل كــل تــركـيــا .ف ــإذا لــم ينتبه

املــدعــومــة مــن املــرجــع الــديـنــي محمد
ال ـي ـع ـقــوبــي ،خ ـيــار ال ــزرف ــي ،م ــن دون
أن تـقـطــع «عــاق ـت ـهــا» م ـع ــه ،بتعبير
امل ـ ـصـ ــادر ع ـي ـن ـه ــا ،فـ ــي حـ ــن تــرفــض
م ـصــادر الـفـ ّـيــاض أي حــديــث مماثل،
ّ
م ـش ـيــرة إل ــى أن ق ــراره ــا ه ــو «رف ــض
تمرير الزرفي».
هــذا االنـقـســام ،وفــق أكثر مــن مصدر،
مــن شــأنــه أن يـتـحـ ّـول إلــى إجـمــاع في
ّ
األيام القليلة املقبلة ،إن نجح الزرفي
واألط ـ ــراف امل ـعــارضــون فــي الــوصــول
إل ـ ــى «ت ـ ـفـ ــاه ـ ـمـ ــات» ،إزاء ال ـح ـق ــائ ــب
ً
واملـغــانــم ّأوال ،والـبــرنــامــج الحكومي
ثــانـيــا ،و«ش ـك ــل» عــاقــات ال ـع ــراق مع
ّ
طـهــران وواشـنـطــن ثــالـثــا .هـنــا ،يؤكد
م ـص ــدر ح ـك ــوم ــي رف ـي ــع أن األح ـ ــزاب
وال ـ ـقـ ــوى ب ــات ــت «تـ ـخـ ـش ــى» الـ ــزرفـ ــي،
ال ـســاعــي ف ــي م ـفــاوضــاتــه مـعـهــا إلــى
«تــأمــن رغـبــاتـهــا» .امل ـفــارقــة ،بتعبير
ّ
املصدر ،أن «املكلف» عليه أن يخشى
ّ
األطـ ـ ـ ــراف ال ـس ـي ــاس ـي ــن ،ل ـك ــن ح ــرص
األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى «ت ــأم ــن مـصــالـحـهــا»
نـقـلـهــا م ــن «م ــوق ــع ال ـق ــوي إل ــى مــوقــع
الـ ـضـ ـعـ ـي ــف» .وب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ـي ــه ،ح ـظــوظ
ّ
برملانيًا قد ترتفع «إن أجاد
«تمريره»

1

إغالق ّالسوق
المغطى
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أفقيا

ّ
هايتي –  -2دولــة أوروبية – إله مصري –  -3وضع خفية – حرباء من
 -1عاصمة
ّ
يتغير لونها لينسجم مع لون األشكال املحيطة بها –  -4من أقدم رجال
الزواحف
الطوفان – للنداء – للنفي –  -5دولة أفريقية هي داهومي
من
بيته
وأهل
نجا
التوراة
ُ
سابقًا – صفحة من الفوالذ تحمل للوقاية من طعنات السيف –  -6ثواب ومكافأة
– ما يطير به الطائر –  -7مدينة مغربية – هزم العسكر –  -8أكل الطعام – ماركة
سيارات إنكليزية فاخرة –  -9ماركة سيارات – حرف نصب – هرب من السجن –
ّ
روسي راحل كان له التأثير العظيم في الحركة الفكرية الروسية
 -10كاتب روائي
العصرية

عموديًا

 -1ج ـنــرال إنـكـلـيــزي مــؤســس الـكـشـفـ ّـيــة الـعــاملـيــة –  -2عــائـلــة زع ـيــم ح ــزب الـعـ ّـمــال
ورئيس وزراء بريطاني راحل – نهر في فرنسا وبلجيكا وهولندا –  -3إله – عدم
ّ
التحيز ألي دولة من الدول
امليل الى أي طرف من أطراف الخصومة والنزاع وعدم
ّ
– نعم باألجنبية –  -4ما يوضع على رأس امللك – فاضالت أو ذكيات –  -5أزيد
مصائب – عائلة وزير خارجية إيراني
وأرفع من مدخولي – أقام في املكان ّ– ّ -6
النخل الــذي يجاور السعف
قشر
–
ـز
سابق –  -7بحيرة في الفليبني – حــرك وهـ
ّ
–  -8عاصمة أوروبية –  -9نريد ونبغي – أصل البناء – حل العقدة –  -10رئيس
حكومة لبناني سابق

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

 -1مزرعة – بندر –  -2روكا – عقارب –  -3آر – مدن – دب –  -4سني – فاليتا –  -5خيل – ّ
قب
–  -6جحا – صه –  -7كمني – أبراج –  -8وير – هو – ّأما –  -9اليسر – ند –  -10املوسوعة

عموديًا
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مشاهير 3411

حلول الشبكة السابقة

 -1مراس – أكواخ –  -2زوريخ – ميل –  -3رك – نيجيريا –  -4عام – لحن – سل –  -5دف – هرم
نس –  -8نادين – رادو – ّ -9دربت – صام –  -10رب – ّ
–  -6عناق – أو –  -7بق – لبيب – ّ
الهجانة

حل الشبكة 3410
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عــاملــة أحـيــاء بحرية وكــاتـبــة علمية أميركية ( )1964-1907ألـفــت عــدة كتب
تعكس إهتمامها بالحياة في البحار والسواحل .منحت عام  1951جائزة
الكتاب الوطني
إعداد
نعوم
مسعود

 = 3+1+6+5+2البطن الضخم ■  = 7+11+10+9حمام بخاري ■  = 4+8سقي

حل الشبكة الماضية :سعاد عبدالله

رئيس مجلس إدارة الشركة
العصرية اللبنانية للتجارة
ش.م.ل( .بيبسي كوال) وليد عساف
وأعضاء مجلس اإلدارة والزمالء
املوظفون في الشركة ينعون
بمزيد من األسى السيد
وفيق محمد الحسن
املنتقل إلى رحمته تعالى يوم
الثالثاء املوافق فيه 2020/3/24
يتغمد
سائلني املولى عز وجل أن
ّ
ّ
بواسع رحمته
روح الفقيد
ُ
ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه
الصبر والسلوان.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون

بخعازي ماديكال غروب القابضة
– مستشفى فؤاد خوري وشركاه
ش.م.ل
ومركز عبد العزيز الطبي ش.م.ل
اإلدارة والطاقم الطبي وجميع
املوظفني
ينعون إليكم بمزيد من الحزن
واألسى فقيدتهم الغالية املأسوف
عليها
دنيا حسن الحاج
لها الرحمة ولكم من بعدها طول
البقاء
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إعالنات

إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل– املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شــارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – تريليوم غروب ش م ل اوف شور
الطابق االول لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا شركة توب اندووستري ش م ل
يعتبر التبليغ
			
.
http://www.finance.gov.lb
االلكتروني
موقع
االعالم على
شركة ف  -سات ش م ل اوف شور
تريليوم غروب ش م ل اوف شور

رقــــــــــــــم رقم البريد املضمون
املكلف

اسم املكلف

تاريخ الزيارة تاريخ اللصق
الثانية

ادفينس ترايدينغ ش.م.ل اوف شور

1809373

1/7/2020 RR209748581LB

1/22/2020

ادفينس ترايدينغ ش.م.ل اوف شور

1809373

1/7/2020 RR209745055LB

1/22/2020

شركة غلوبال اكوايشن ش.م.ل اوف شور

1827559

1/7/2020 RR209748547LB

1/22/2020

تجارة املكاين الثقيلة اوف شور ش م ل

1849407

1/7/2020 RR209748502LB

1/23/2020

اليف فارم ش م م

1861799

1/7/2020 RR209750470LB

1/24/2020

خضر عدنان منصور

1872988

1/7/2020 RR209750713LB

1/21/2020

شركة تويني فوتولوك ش م م

1917447

1/8/2020 RR209747572LB

1/23/2020

شركة صوفيز شويس ش م ل

1920934

1/8/2020 RR209751339LB

1/22/2020

البوتك انترناسيونال (اوف شور) ش.م.ل

1956644

1/8/2020 RR209748462LB

1/22/2020

ابناء عزيز فارس ش.م.م

1965656

1/7/2020 RR197792767LB

1/23/2020

شركة كازال ش.م.ل - .اوف شور

1974754

1/7/2020 RR209745982LB

1/21/2020

غريتا انطوان حبيب

1981499

1/8/2020 RR209747612LB

1/23/2020

فينكس ترايد ش م ل اوف شور

1981795

1/7/2020 RR209747626LB

1/22/2020

فينكس ترايد ش م ل اوف شور

1981795

1/7/2020 RR209745850LB

1/22/2020

شركة الباز لالستثمارات العقارية ش م ل 1997891
اوف شور

1/7/2020 RR209745832LB

1/21/2020

شركة الباز لالستثمارات العقارية ش م ل 1997891
اوف شور

1/7/2020 RR209747643LB

1/21/2020

انــدبــانــدنــت اوفــرسـيــز ترايدينغ كومباني 2022189
ش م ل اوف شور

1/8/2020 RR209748428LB

1/22/2020

 3ف م ت م ش.ل

2032364

1/8/2020 RR209751413LB

1/23/2020

سما ش م ل اوف شور

2046147

1/7/2020 RR209747691LB

1/22/2020

سما ش م ل اوف شور

2046147

1/7/2020 RR209745917LB

1/22/2020

شركة دوكس (اوف شور) ش.م.ل

2053255

1/7/2020 RR209748391LB

1/23/2020

فوتو كادو ش م م

2064763

1/7/2020 RR197796097LB

1/22/2020

شركة ولدن انفستمنتس ش.م.ل هولدنغ

2093878

1/8/2020 RR209747714LB

1/21/2020

شركة ولدن انفستمنتس ش.م.ل هولدنغ

2093878

1/8/2020 RR209745894LB

1/21/2020

شركة في واي انفستمنت ش م ل اوف شور 2134905

1/7/2020 RR209745885LB

1/21/2020

2147600 TRIMEGG

1/4/2020 RR209747759LB

1/23/2020

2321787

1/8/2020 RR209747422LB

1/22/2020

لشركة ب  1 -ش.م.ل (هولدنغ)

2627699

1/7/2020 RR209748255LB

1/22/2020

ايليت براندز للتجارة العامة ش م م

2838988

1/8/2020 RR197792775LB

1/22/2020

2321787

1/8/2020 RR209747895LB

1/22/2020

غرين تارا ش.م.م

2630929

1/8/2020 RR209749295LB

1/27/2020

بانوراما غولدن تايم ش م ل اوف شور

2839658

1/7/2020 RR209747949LB

1/23/2020

2321968

1/7/2020 RR209747904LB

1/21/2020

ماينديتيود ش.م.ل اوف شور

2639248

1/8/2020 RR209748224LB

1/21/2020

شركة سي أ ش م ل هولدنغ

2841694

1/3/2020 RR209748944LB

1/27/2020

2339254

1/8/2020 RR209747419LB

1/21/2020

شركة INKRIPT SECURITIES S A L

2340100

1/8/2020 RR209744987LB

1/21/2020

ال ـشــركــة الــوطـنـيــة لـلـخــدمــات الـكـهــربــائـيــة 2642525
ش.م.ل

1/8/2020 RR209760070LB

1/27/2020

شركة سي أ ش م ل هولدنغ

2841694

1/3/2020 RR209744474LB

1/29/2020

شركة اضافي فاليو بارتنرز ش م ل

2377960

1/8/2020 RR209744973LB

1/23/2020

انديغو كونسالتينغ ش.م.ل (اوف شور)

2647233

1/7/2020 RR209749264LB

1/22/2020

اف سي سي اي ش م م

2844930

1/7/2020 RR209750418LB

1/21/2020

اي اف جي  -هيرميس سي ال هولدنغ ش 2381893
مل

1/8/2020 RR209747396LB

1/22/2020

انديغو كونسالتينغ ش.م.ل (اوف شور)

2647233

1/7/2020 RR209746775LB

1/22/2020

مجموعة أيس لالستشارات ش.م.م

2845070

1/8/2020 RR197796450LB

1/22/2020

يوتيليتي سرفيسيز غروب ش.م.ل

2647298

1/8/2020 RR209749255LB

1/23/2020

باطون املشرق هولدنغ ش.م.ل

2853755

1/4/2020 RR209747921LB

1/23/2020

كيبكو ش م ل اوف شور

2391894

1/7/2020 RR209747056LB

1/22/2020

يوتيليتي سرفيسيز غروب ش.م.ل

2647298

1/4/2020 RR197777416LB

1/23/2020

زي  -ار كولكشن ش م ل اوف شور

2868187

1/7/2020 RR209744655LB

1/23/2020

كيبكو ش م ل اوف شور

2391894

1/7/2020 RR209744960LB

1/22/2020

2663918 ASSURLAND AFRICA S.A.L Off Shore

1/7/2020 RR209749220LB

1/24/2020

انفنتس سرفيسيز ش.م.ل

2882172

1/7/2020 RR209748913LB

1/23/2020

انترناشيونال مــاديـكــال غــروب اي ام جي 2425429
اوف شور ش م ل

1/8/2020 RR209747039LB

1/21/2020

2663918 ASSURLAND AFRICA S.A.L Off Shore

1/7/2020 RR209746767LB

1/24/2020

رابيل ترايدينغ ش م ل اوف شور

2898159

1/8/2020 RR209744620LB

1/21/2020

اي فراشة ش م ل اوف شور

2682256

1/7/2020 RR209749193LB

1/21/2020

رابيل ترايدينغ ش م ل اوف شور

2898159

1/8/2020 RR209744430LB

1/21/2020

انترناشيونال مــاديـكــال غــروب اي ام جي 2425429
اوف شور ش م ل

1/8/2020 RR209750055LB

1/21/2020

سيف غروب هولدنغ ش م ل

2685325

1/8/2020 RR209744845LB

1/23/2020

يم للعالقات العامة ش.م.م.

2917805

1/7/2020 RR209744602LB

1/22/2020

سيف غروب هولدنغ ش م ل

2685325

1/8/2020 RR209749180LB

1/23/2020

س  .ر (سركو ش.م.م)

2919319

1/7/2020 RR197796260LB

1/24/2020

ميديتيرانيان ماربل اند غرانيت اوف شور 2686610
شمل

1/7/2020 RR209744531LB

1/22/2020

املتميزة للخدمات االداري ــة واالستشارية 2921098
ش.م.ل( .اوف شور)

1/2/2020 RR209744718LB

1/23/2020

املتميزة للخدمات االداري ــة واالستشارية 2921098
ش.م.ل( .اوف شور)

1/2/2020 RR209744355LB

1/23/2020

لينكس انرجي شــرق االوســط ش.م.ل اوف 2426999
شور

1/8/2020 RR209750041LB

1/22/2020

شركة ليتل طوكيو ش م ل

2463302

1/7/2020 RR209751223LB

1/22/2020

يحي سميح النعماني

2465765

1/7/2020 RR197796049LB

1/22/2020

ميديتيرانيان ماربل اند غرانيت اوف شور 2686610
شمل

1/7/2020 RR209749176LB

1/23/2020

شركة ان ام اند كو هولدنغ ش م ل قابضة

2467093

1/8/2020 RR209747285LB

1/21/2020

نايت فنتشورز هولدنغ ش.م .ل

2689697

1/4/2020 RR209749162LB

1/23/2020

شركة صن رايز شيبينغ ش م ل اوف شور 2474999

1/8/2020 RR197796392LB

1/21/2020

نايت فنتشورز هولدنغ ش.م .ل

2689697

1/4/2020 RR209744528LB

1/23/2020

الصفي اوف شور ش م ل

2478425

1/3/2020 RR209750090LB

1/21/2020

ديجيتال ش.م.ل أوف شور

2705475

1/8/2020 RR209744505LB

1/22/2020

الصفي اوف شور ش م ل

2478425

1/3/2020 RR209746991LB

1/21/2020

ديجيتال ش.م.ل أوف شور

2705475

1/8/2020 RR209749131LB

1/22/2020

أرخوس اوف شور ش م ل

2478452

1/7/2020 RR209747277LB

1/21/2020

أرخوس اوف شور ش م ل

2478452

1/7/2020 RR209750086LB

1/21/2020

يو ام سي  -يوليسيز لالدارة واالستشارات 2712848
شمل

1/8/2020 RR209749587LB

1/22/2020

 M C INTERNATIONAL SALاوف شور

2480141

1/7/2020 RR209746988LB

1/23/2020

 M C INTERNATIONAL SALاوف شور

2480141

1/7/2020 RR209750072LB

1/24/2020

انتر بزنس فور انداستري اند ترايد ش.م.ل 2713721
اوف شور

1/8/2020 RR209748153LB

1/24/2020

مون اند ستارز ش.م.م

2487490

1/4/2020 RR197796123LB

1/23/2020

دجي.ال.بي انفست ش.م.ل اوف شور

2495447

1/3/2020 RR209747263LB

1/23/2020

هاي سي ميديا ش م ل

2496645

1/8/2020 RR209750378LB

1/21/2020

كاشيدا اوف شور ش م ل

2505324

1/8/2020 RR209747250LB

بروموديل ش.م.م2928408 PROMODEAL S.A.R.L .

1/7/2020 RR209744695LB

1/23/2020

عبدالله نجيب الحاج

2931246

1/8/2020 RR209744681LB

1/24/2020

تي أتش دي ش.م.ل أوف شور

2942466

1/8/2020 RR209744770LB

1/21/2020

تي أتش دي ش.م.ل أوف شور

2942466

1/8/2020 RR209744341LB

1/21/2020

بيرفورمنس غروب ش.م.ل اوف شور

2943799

1/7/2020 RR209744766LB

1/24/2020

كونتينويا هولدنغ ش.م.ل.

2950243

1/8/2020 RR209744752LB

1/21/2020

كونتينويا هولدنغ ش.م.ل.

2950243

1/8/2020 RR209748860LB

1/22/2020

شركة سكاي ليفت ش م ل اوف شور

2950835

1/7/2020 RR209748856LB

1/23/2020

 CAFFEINEش.م.م

2728624

1/7/2020 RR209750421LB

1/21/2020

ويدو عنك ش.م.ل

2730821

1/4/2020 RR197792841LB

1/24/2020

2957333 HITECH Machinery Group S.A.L OFFSHORE

1/3/2020 RR209748842LB

1/21/2020

فيكسيتي هولدنغ ش م ل

2730960

1/7/2020 RR209749091LB

1/21/2020

موزارت ش.م.ل (أوف شور)

2958774

1/8/2020 RR209748839LB

1/21/2020

1/24/2020

فيكسيتي هولدنغ ش م ل

2730960

1/7/2020 RR209744580LB

1/21/2020

شن شن هولدنغ ش م ل

2963291

1/7/2020 RR209744749LB

1/23/2020

رواد فادي امني

2733409

1/7/2020 RR209750744LB

1/22/2020

شن شن هولدنغ ش م ل

2963291

1/7/2020 RR209748811LB

1/23/2020

راديانت ش.م.ل

2507628

1/8/2020 RR197792736LB

س ـب ـيــدكــس لــوجـيـسـتـيـكــس ش.م.ل (أوف 2965393
شور)

1/8/2020 RR209744735LB

1/21/2020

1/22/2020

شركة القابضة انفست هولدنغ ش م ل

2742707

1/7/2020 RR209748122LB

1/25/2020

ستونز انتل ش.م.ل اوف شور

2508979

1/7/2020 RR209750165LB

1/21/2020

فكرة جيدة !  -ش.م.م

2744185

1/2/2020 RR197791934LB

1/22/2020

نايل تناري ش م ل اوف شور

2517453

1/7/2020 RR209750157LB

1/21/2020

اميركو ش.م.م

2751163

1/8/2020 RR209756398LB

1/21/2020

شركة نيمبا مانيجمنت ش م ل اوف شور 2530496

1/8/2020 RR209746912LB

1/21/2020

جنا عماد هالل

2752733

1/21/2020 12/31/2019 RR197781384LB

شركة نيمبا مانيجمنت ش م ل اوف شور 2530496

1/8/2020 RR209750126LB

زي ـ ـ�درن اوف ش ـ�ور ش.م .ل �2970745 Zedern OFF
SHORE S.A.L

1/3/2020 RR209748808LB

1/21/2020

2974532

1/7/2020 RR209744721LB

1/24/2020

بستاني هولدنغ ش.م.ل

1/21/2020

بالتينوم انفست هولدنغ ش.م.ل

2754115

1/8/2020 RR209744576LB

1/21/2020

غوالث تكنولوجيز ش.م.ل اوف شور

2981265

1/7/2020 RR209744307LB

1/21/2020

عني دار (اوف شور) ش.م.ل

2535744

1/3/2020 RR209750228LB

1/21/2020

شركة اواسك هولدنغ ش م ل

2759809

1/8/2020 RR209749074LB

1/22/2020

دي.اس.كاي.غروب هولدنغ ش.م.ل

2984554

1/7/2020 RR209750523LB

1/23/2020

كي بروبرتيز ش.م.ل

2151969

1/8/2020 RR209751395LB

1/21/2020

ويب سرفيسز ش.م.ل اوف شور

2537725

1/7/2020 RR209750214LB

1/22/2020

شركة اواسك هولدنغ ش م ل

2759809

1/8/2020 RR209744559LB

1/22/2020

ايتان غروب ش.م.ل .اوف شور

2986685

1/7/2020 RR209748799LB

1/23/2020

اجيترف (هولدنغ) ش.م.ل

2160232

1/8/2020 RR209747515LB

1/21/2020

الفا برايم ش.م.ل اوف شور

2537743

1/7/2020 RR209747229LB

1/23/2020

كابريكورن هولدنغ ش م ل

2760352

1/8/2020 RR209744545LB

1/23/2020

ايتان غروب ش.م.ل .اوف شور

2986685

1/7/2020 RR209744823LB

1/23/2020

اجيترف (هولدنغ) ش.م.ل

2160232

1/8/2020 RR209747776LB

1/21/2020

ج.م ارتس ش.م.ل.

2538574

1/7/2020 RR209750205LB

1/21/2020

كارين اميل فران

2772698

1/7/2020 RR209749057LB

1/23/2020

شركة كرياسوفت ش م م

2173060

1/4/2020 RR209747780LB

1/23/2020

بي اونالين اوف شور ش.م.ل

2550452

1/8/2020 RR209746886LB

1/22/2020

برودينت انفستمنتس هولدنغ ش.م.ل

2780521

1/7/2020 RR209749030LB

1/21/2020

اكزويل انرجي ش.م.ل .هولدن غ �2989971 XOIL En
ergy Ltd S.A.L HOLDING

1/8/2020 RR209744806LB

1/22/2020

شركة كرياسوفت ش م م

2173060

1/4/2020 RR209747100LB

1/23/2020

شركة أ.ب.ه.املشرق وافريقيا ش م ل(وسيط 2182441
ضمان)

1/8/2020 RR209747793LB

1/22/2020

الـسـنــابــل الــذهـبـيــة ل ـل ـمــواد ال ـغــذائ ـيــة اوف 2557471
شور ش.م.ل

1/8/2020 RR209746872LB

1/21/2020

كوزمو تل S.Aش م ل اوف شور

2783902

1/7/2020 RR209748082LB

1/22/2020

اكزويل انرجي ش.م.ل .هولدن غ �2989971 XOIL En
ergy Ltd S.A.L HOLDING

1/8/2020 RR209744298LB

1/22/2020

بورت اكسبرتس اوف شور ش.م.ل

2190018

1/8/2020 RR209748330LB

1/21/2020

الـسـنــابــل الــذهـبـيــة ل ـل ـمــواد ال ـغــذائ ـيــة اوف 2557471
شور ش.م.ل

1/8/2020 RR209749352LB

1/21/2020

kobe for catering

2785215

1/8/2020 RR209751206LB

1/23/2020

محمد زهير بهلوان

2785272

1/7/2020 RR197794343LB

1/21/2020

أل ـيــف ذو م ـيــديــا كــوم ـبــانــي ش م ل (اوف 2996166
شور)

1/7/2020 RR209748771LB

1/21/2020

اغورا كابيتال ش.م.ل اوف شور

2191121

1/8/2020 RR209747095LB

1/22/2020

ك ـبــور لـلـصـنــاعــة وال ـت ـج ــارة ش.م.ل (اوف 2569598
شور)

1/7/2020 RR209747192LB

1/21/2020

ج ن م انفست اوف شور ش م ل

2790801

1/7/2020 RR209748079LB

1/22/2020

اغورا كابيتال ش.م.ل اوف شور

2191121

1/8/2020 RR209747802LB

1/22/2020

العاملية للتقنيات الطيبة اوف شور ش.م.ل 2794969

1/8/2020 RR209748034LB

1/21/2020

أل ـيــف ذو م ـيــديــا كــوم ـبــانــي ش م ل (اوف 2996166
شور)

شركة بريدج كابيتال (اوف شور) ش.م.ل

2574814

1/7/2020 RR209747144LB

1/22/2020

 B M GATE HOLDINGش.م.ل

2796095

1/8/2020 RR209749012LB

1/21/2020

INVESTMENT CORP
HOLDING S A L

3000482

1/7/2020 RR209751166LB

1/23/2020

شركة ابا ش م ل اوف شور

2214534

1/8/2020 RR209747484LB

1/21/2020

ار.جي.اتش ش.م.ل

2576697

1/7/2020 RR209749998LB

1/21/2020

او تري اوف شور ش م ل

2228892

1/7/2020 RR209747475LB

1/23/2020

 B M GATE HOLDINGش.م.ل

2796095

1/8/2020 RR209744409LB

1/21/2020

عاشور هولدنغ ش.م.ل

2588425

1/8/2020 RR209746841LB

1/21/2020

توماتوماتيك ش.م.ل3009237 TOMATOMATIC .
S.A.L

1/8/2020 RR209744783LB

1/22/2020

انترناشيونال بــاراغــون اوف شــور اي بي 2244664
او ش م ل

1/7/2020 RR209747833LB

1/23/2020

ر ك (هولدنغ) ش.م.ل

2798103

1/8/2020 RR209749009LB

1/22/2020

ايريل ش.م.ل .اوف شور

3009872

1/3/2020 RR209748754LB

1/23/2020

عاشور هولدنغ ش.م.ل

2588425

1/8/2020 RR209749975LB

1/21/2020

كزما غروب هولدنغ ش م ل

2803984

1/7/2020 RR209748025LB

1/21/2020

 international telecomش.م.ل اوف شور

3025550

1/7/2020 RR209748723LB

1/22/2020

2255197

1/8/2020 RR209756336LB

1/22/2020

اياليت انفستمنت غروب اوف شور ش.م.ل 2589110

1/7/2020 RR209746838LB

1/23/2020

شـ ـي ــس د س شـ ـي ــس دي ـف ــول ــوب ـم ـن ــت ان ــد 2258798
كومونيكايشن ش م م

1/7/2020 RR209747847LB

1/22/2020

اياليت انفستمنت غروب اوف شور ش.م.ل 2589110

1/7/2020 RR209749967LB

1/23/2020

سيتي لينك اوف شور ش.م.ل كونتراكتنغ 2807659
اند ترايدنغ

1/7/2020 RR209748017LB

1/22/2020

 international telecomش.م.ل اوف شور

3025550

1/7/2020 RR209744854LB

1/22/2020

هنلي اند بارتنرز ليبانون ش.م.ل.

3204458

1/8/2020 RR209751055LB

1/22/2020

سميرة محمد الهندي

3574563

1/7/2020 RR209750608LB

1/21/2020

رابيكا انطوان صدقه

الحفار وشركاه ش.م.م

2590810

1/7/2020 RR209751245LB

1/22/2020

S& R SAL

2815372

1/8/2020 RR209748992LB

1/22/2020

2269231

1/7/2020 RR209747440LB

1/24/2020

MARATHON APARTMENT

2612505

1/8/2020 RR197781367LB

1/21/2020

تويك ميكس هولدنغ ش.م.ل

2823178

1/8/2020 RR209747997LB

1/23/2020

شركة واكــا انترناسيونال كومباني اوف 2270443
شور ش م ل

1/7/2020 RR209747864LB

1/22/2020

JYL DISTRIBUTION S.A.R.L

2613243

1/7/2020 RR209748272LB

1/21/2020

محمد يحي خيوه

2826475

1/7/2020 RR209760137LB

1/21/2020

2308635

1/7/2020 RR209747436LB

1/21/2020

فـيــزيــو كــونـتــرول لـبـنــان ســايـلــز اوف شــور 2625793
ش.م.ل

1/7/2020 RR209746807LB

1/24/2020

شركة دي اس ام ش م ل اوف شور

2836328

1/7/2020 RR209747966LB

1/21/2020

عمر خضر الجمل

2837939

1/8/2020 RR197796035LB

1/21/2020

كيتي انفستمنس ش م ل اوف شور

توب فايف ش.م.ل

GFA Consulting Group-StREG

1/7/2020 RR209744797LB

1/21/2020

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 313

األربعاء  25آذار  2020العدد 4013

زمن الوباء

ّ
مصورو «نيويورك تايمز» :العزلة سبيال للخالص

ّ
مدن صاخبة يلفها «الفراغ الكبير»
ّفي خمسينيات القرن الماضي،
نظم متحف الفن الحديث في
نيويورك معرضًا شهيرًا حمل
اسم «رجل العائلة» ،بعد سنوات
قليلة من وضع الحرب العالمية
الثانية أوزارها .يومها ،احتفت
الصور الفوتوغرافية باإلنسانية
والمرونة والرابط المشترك بين
البشر .أما اليوم ،فقد جعلت
كارثة ًعالمية مختلفة من
النقص عامال ضروريًا لبقاء البشرية
في ظل انتشار وباء كورونا .تحت
،The Great
عنوان Empty
ّ
نشرت «نيويورك تايمز» ،أول من
أمس ،مجموعة من الصور
التي التقطها ّ
حول
روها
مصو
ّ
العالم ،ترصد الفراغ الذي يلف
مواقع شهيرة لطالما ّ
عج ّت
بالناس وارتبطت بالصخب .غير أن
الهدوء بات اليوم شرطًا أساسيًا
للخالص .وأرادت الصحيفة
اللقطات
األميركية ّمن هذه
ّ
«الجمال يتطلب
التذكير بأن
ً
تفاعال إنسانيًا»

(آندرو تيستا ــ لندن)

(ليتيسيا
فانكون ــ
ميونخ)

(أتول لوك ــ سريناغار  ،الهند)

(أليساندرو
بينسو ــ روما)
(مارينا كونتريساس
كول ــ برشلونة)

